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KRØYERS BOGTRYKKERI LYNGBY 



Fig. 1. Dødningehaand, Alcyonium digitatum, X ca. 1, 

Koraldyr. 
Anthozoa. 

Polypdyrene eller Coelenteraterne deles i 

to Underkredse, Cnidåria (Nældedyr) og Cteno- 
phåra (Ribbegopler), og af disse deles Nælde- 

dyrene igen i tre Klasser: Hydroz6a (Smaa- 

gopler og Goplepolypper), Schyphoz&6a 

(Storgopler) og Anthoz6a (Koraldyr). Cteno- 
phorerne, Hydrozoerne og Scyphozoerne er blevet 

behandlet i Bind 41 og 43 af Danmarks Fauna, til 
det første af hvilke der maa henvises angaaende en 

almindelig Karakteristik af Dyregruppen Polypdyr 

og Underkredsen Nældedyr, og i nærværende Bind 

vil saa de Anthozoer blive behandlet, som kendes 

fra danske Farvande eller kan forventes at ville 

blive fundet der. 
1” 
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Ved Koraller tænker de fleste vel først og frem- 
mest paa Koraløer og de for Søfarten saa farlige 

Koralrev og paa de Brudstykker af Koralblokke og 

Koralgrene, som Sømænd og andre rejsende ofte 

bringer hjem fra varmere Have; og saa tæt er 

Begrebet Koraller knyttet til Forestillingen om Tro- 

perne, at de fleste sikkert i høj Grad forbavses, 

naar de faar at vide, at der ogsaa paa vore Bredde- 

grader forekommer ganske lignende Stjernekoraller 

som de, der danner de tropiske Koralrev. Ingen af 

de nordiske Stjernekoraller gaar vel helt ind i de 

egentlige danske Farvande; men en enlig Form, 

Bægerkorallen (Caryophyllia smithii), kan dog findes 

i den nordøstligste Del af Kattegat, og i Skagerak 

forekommer en kolonidannende Form, Øjekorallen 

(Lophélia pertisa), der danner store Koralbanker, 

som dog til Forskel fra de tropiske altid findes paa 

mange Meter dybt Vand og derfor ikke gør sig 

særlig bemærkede. Foruden de revdannende Stjer- 

nekoraller er ogsaa en anden Koral, Ædelkorallen 

(Corållium råbrum), almindelig kendt, idet dens røde 

Kalkskelet bruges til Smykker og Amuletter. Ædel- 

korallen, der hører hjemme i Middelhavet, er iøvrigt 

ikke nærmere beslægtet med Stjernekorallerne, men 

hører til de ottearmede Koraller, af hvilke der og- 

saa i danske Farvande findes flere, hvoraf ingen 

dog har et saadant solidt Kalkskelet som den. 

Stjernekorallernes hvide og Ædelkorallens røde 
Kalkskelet giver imidlertid kun et ringe Begreb om 

det levende Koraldyr, ligesom det som nævnt ogsaa 

langtfra er alle Koraldyr, der har et saadant Kalk- 



5 

skelet eller i det hele taget har noget Skelet, og 

hvor sirlige Former, Brudstykker af Koralblokke 

eller grenede Stjernekoraller end kan have, saa 

fortæller de intet om den Farvepragt, der kan være 

knyttet til den levende Koral. Mange Mennesker i 

Danmark har imidlertid haft Lejlighed til at stifte 

Bekendtskab med et levende Koraldyr, selv om de 
maaske ikke har forbundet det med de tropiske 

Stjernekoraller. Ved de fleste danske Havne vil 

man nemlig, naar man færdes ved Bolværker og 

Moler og ser ned i Vandet, et Stykke under Over- 

fladen kunne se noget, der minder om store Blom- 

ster med en tyk, glat, brun, rødlig eller lysere Stilk 

og en Krone, der er blegere farvet end Stilken. 

Prøver man at tage en af dem op, trækker den 

sig imidlertid sammen og bliver til en slimet, hvæl- 

vet Klump paa Stenen eller Pælen, den sidder paa, 

og man opdager, at den er næsten umulig at faa løs. 

Det blomsterlignende Væsen er den almindelige dan- 

ske Søanemone, Metridium senile (Fig. 71); Stilken 

er dens Krop, og Kronen er dannet af de meget 

talrige, smaa, traadformige Dannelser, der er Søane- 

monens Fangarme eller Tentakler. Søanemonerne er 

Koraldyr, der i Modsætning til de ottearmede Ko- 

raller og Stjernekorallerne aldrig danner Kolonier 
og heller aldrig har noget Kalkskelet; men de er 

ellers bygget som de Koralindivider, der, da Stjerne- 

korallen var levende, og Kalkskelettet overtrukket 

med et levende Væv, har siddet der, hvor ,,Stjer- 

nerne" ; Skelettet viser sig, og som de Koralindi- 
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vider, der har siddet i det levende Væv, som engang 
har dækket Ædelkorallens glatte Kalkakse. 

Mange vil ogsaa kende Søanemoner fra Salt- 

vandsakvarier, hvor de, naar de med udbredte Fang- 

arme staar og venter paa, at et Bytte skal komme 

inden for Rækkevidde, altid er sikre paa at til- 

trække sig Opmærksomheden paa Grund af deres 

skønne Form og Farvepragt. Søanemoner er iøvrigt 

lette at holde i Akvarier. Nogle Arter behøver ikke 

engang Gennemluftning, og mange kan taale at 

sulte i lang Tid; men de bliver da efterhaanden 

mindre og mindre, og til sidst forsvinder Fang- 

armene næsten fuldstændigt. I Saltvandsakvarier 

vil man ogsaa kunne se den almindelige danske 

ottearmede Koral, Dødningehaanden (Fig. 1), der, 

naar den staar med alle sine Hundrede af gan- 

ske smaa Individer strakt ud, tydeligt viser, at den 

er en Koralkoloni, og maaske vil man i den kunne 

genkende de halvfaste, rødgule og gerne noget lap- 

pede Klumper, der ofte kan ses hænge paa de 

Sten, Stenfiskerne bringer ind. 

Dødningehaanden (Alcybnium digitåtum) er lige- 

som Stjernekorallerne fastsiddende og ganske ude 

af Stand til at flytte sig, hvorimod Søanemonerne 

er i Stand til at bevæge sig noget omkring, hvad 

der ofte kan iagttages i Akvarier. Nogle Søanemo- 

ner kan ogsaa løsne sig fra Underlaget og derefter 

lade sig drive af Sted af Strømmen og paa den 

Maade skifte Opholdssted, eventuelt kan de først 

pumpe sig fulde af Vand, saa at de lettere flyder. 

En Art som den fra Middelhavet til den engelske 
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Kanal udbredte Anemånia sulcåta foretager saa- 

ledes i visse Omraader regelmæssige Vandringer, 

idet den som yngre forekommer fasthæftet paa 

Bændeltang og Alger paa lavere Vand, medens 

den som ældre findes paa Bunden paa noget dy- 
bere Vand. Og endelig kan en af de nordiske 

Søanemoner, den lille Gonactinia prolifera, svømme 

aktivt ved at slaa sine Tentakler rytmisk bagud. 

Ellers har Koraldyrene, der formodentlig alle som 

voksne er Bunddyr, kun i Larvestadiet Mulighed 

for at brede sig. Af Koraldyrenes Æg kommer 

der nemlig smaa fimreklædte Larver, Planulaer, som 

i Reglen i nogen Tid driver omkring i de fri Vand- 

masser, inden de søger mod Bunden for at sætte 

sig fast. 

Hos nogle Koraldyr gydes Æg og Sæd ud i 

Vandet, hvor Befrugtningen saa finder Sted; men 

hos andre finder Befrugtningen af Æggene Sted i 

Moderdyrets Indre, hvorefter Larverne fødes i en 

mere eller mindre udviklet Tilstand. Koraldyrene kan 

være baade sær- og tvekønnede; men er de tvekøn- 

nede, bliver Æg og Sæd sjældent modne samtidig. 

Foruden den kønnede Forplantning forekommer der 

ogsaa en kønsløs Forplantning, som i Reglen fører 

til Kolonidannelse, og en saadan Kolonidannelse er 
karakteristisk for flere af de Grupper, Koraldyrene 

deles i. 

I Akvarier kan man undertiden faa at se, hvor- 

ledes en af de større Søanemoner med kraftigere 

Fangarme griber f. Eks. en Fisk. Fisken kæmper 

til at begynde med for at komme løs, men senere 
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falder den til Ko, idet den lammes eller maaske 

endog dræbes af den Gift, som føres ind i den, 

naar i Hundredvis af mikroskopiske Nældekapsler i 

Søanemonens Fangarme eksploderer ved Berøring 

med den. Paa lavere Vand kan man her i Dan- 

mark undertiden være heldig at finde en mørkerød 

eller grønlig Søanemone, Teålia, der har færre, men 

kraftigere Fangarme end den almindelige Søane- 

mone, og rører man ved dem, kan man mærke, 

hvorledes de hæfter sig fast til Fingrene, hvad der 

skyldes de talrige Nældekapsler, der skyder deres 

Traade ind i Fingrene. Kommer Fangarmene i Be- 

røring med den tynde Hud mellem Fingrene eller 

paa Haandens Overside, kan Giften paa Traadene 

trænge ind gennem Huden, og der kan da opstaa 

Udslet, og visse Søanemoner, som f. Eks. Bolåcera, 

kan brænde lige saa kraftigt som Brændegoplen. 

Naar Søanemonen har faaet slugt sit Bytte helt, 

trækker den sig muligvis sammen for at fordøje i 

Ro, og bagefter tømmes de ufordøjelige Rester ud 

gennem Munden, idet Koraldyr jo som alle Polyp- 

dyr mangler Gat. Koraldyrene er typiske Rovdyr, 

selv om nogle af Dybhavsformerne maaske ogsaa 

kan udnytte den Detritus, der falder ned paa dem 

fra oven. De større Former med de kraftigere Ten- 

takler lever af Fisk, Snegle og større Krebsdyr, de 

mindre Former og de med svagere Tentakler, saa 

som den almindelige Søanemone, derimod af det 

dyriske Svæv eller Plankton, der findes overalt 

1 Havet. I det sidste Tilfælde fanges de smaa Føde- 

emner af Fimrehaar paa Dyrets Overside og Ten- 
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takler og fimres enten direkte ind til Munden el- 

ler ogsaa ud til Spidsen af Tentaklerne, som da 

enten kan bøje sig ind over Mundskiven og lade 

de spiselige Dele falde ned i Munden eller ogsaa 

bøje sig ud over Mundskivekanten og paa den 

Maade fjerne uspiselige Partikler. En saadan Form 

for Fødeoptagelse findes f. Eks. hos Søanemonen 

Protånthea simplex. Hos andre Former, f. Eks. den 

almindelige Søanemone, mangler Fimrebeklædning 

paa selve Kroppen, og hos disse gaar Fimrestrøm- 

men fra Mundskiven ud mod Tentaklerne, hvor Byttet 

aflives af Nældekapslerne, og hvorfra det føres ned 

i Munden. Hos mange Stjernekoraller er ogsaa 

Slimafsondringen af Betydning for Fødeoptagelsen, 

idet Fødepartiklerne indlejres i Slim, der derefter 

føres ind i Maven, og det samme forekommer sikkert 

hos Søanemonerne. Hos Dødningehaanden (Alcy- 

ånium digitåtum) sidder Koloniens enkelte Individer, 

Polypperne, med deres fjerformige Tentakler vidt 

udbredte, og naar de smaa Krebsdyr, der er denne 

Korals Hovednæring, kommer i Berøring med Ten- 

taklerne, lammes eller dræbes de af Nældekapslerne 

og fastholdes, og naar Tentaklerne er blevet tilstræk- 

kelig belæssede med Bytte, trækker Polypperne sig 

ind 1 Kolonien for at fordøje. 

Den almindelige danske Søanemone (Metridium 

senile) bliver op mod en Snes Centimeter lang og 

har en tilsvarende bred Tentakelkrone; en anden 

dansk Søanemone (Bolocera) kan have en Ten- 

takelkrone paa 40 Centimeter i Diameter, og visse 

tropiske Søanemoner kan endog have Tentakel- 
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kroner paa over 1 Meter i Diameter. Enlige 
Stjernekoraller som de tropiske Paddehattekoraller 

kan ogsaa være af betydelig Størrelse, men ellers 

er de enkelte Individer i Stjernekoralkolonierne for- 

holdsvis smaa, og ogsaa de enkelte Individer hos 

de ottearmede Koraller er smaa, endog ofte næsten 

mikroskopiske. 

Alle Koraller er Havdyr, og ganske særlig 

Stjernekorallerne kræver en temmelig høj Salthol- 

dighed; men ogsaa de ottearmede Koraller fordrer 

en saa høj Saltholdighed, at ingen af dem gaar 

længere ind i de danske Farvande end Bælterne 

og Sundet, hvorimod nogle af Søanemonerne kan 

taale temmelig brakt Vand og gaar helt ind i Øster- 

søen. (Se iøvrigt den dyregeografiske Oversigt sidst 

i Bogen). 

Det fortjener dog at blive nævnt, at der paa 

dansk Omraade har været en meget righoldig Ko- 

raldyrfauna i en tidligere Jordperiode, Slutningen af 

Kridttiden, hvor Betingelserne for, at der kunde 

trives Koraldyr, var gunstigere end nu. Vidnesbyrd 

om dette er de Rester af Koralrev, som man i 

Nutiden kan finde flere Steder i Danmarks Under- 

grund som Koralkalk, og som ved Fakse naar op 

til Overfladen. I Koralkalken er fundet talrige Arter 

af Stjernekoraller og ottearmede Koraller med et 

solidt Kalkskelet, medens den Fauna, der utvivlsomt 

ogsaa har været af Søanemoner og andre Koraldyr 

uden eller med kun ringe Udvikling af Skelet, intet 

Spor- har sat sig. 
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Koraldpyrenes Bygning. Grundtypen for Antho- 

zoerne kan sammenlignes med en udhulet Cylinder, 

hvor den ene Ende danner: Fodskiven, den anden 

Mundskiven, Siderne Kropvæggen og Hulrummet 

Tarmhulen, Gastrovaskularhulen. Ved Kanten af 

Mundskiven findes et forskelligt Antal simple eller 

fjerformede, hule Vedhæng, Fangarmene eller 

— Tentaklerne, og i Midten af Mundskiven findes en 

spalteformig Aabning, Munden, fra hvilken der ud- 

gaar et kortere eller længere Rør, Svælgrøret, som 

aabner sig i Gastrovaskularhulen. Svælgrøret er 

oftest forsynet med en eller to Svælgrender, der er 

kraftigere beklædt med Fimrehaar end den øvrige 

Del af Svælgrøret. I Svælgrenderne er Fimrebevæ- 

gelsen altid rettet nedad mod Tarmhulen, medens 

Svælgets øvrige Del kun fimrer nedad hos et sultent 

Dyr, men opad hos et mæt. Til Støtte for Cylinde- 

ren og som Fæste for Svælgrøret er der ud fra 

Kropvæggen vokset radiære Støttevægge, Mesente- 

rier, der er forsynet med Længdemuskler, som paa 

Tværsnit ofte viser sig som ensidige, pudeformige 

Fortykkelser, og som tjener som Ketraktorer for 

Dyrene. Den øverste Del af Kroppen kan hos mange 

Former ved Hjælp af disse Muskler trækkes helt 

ind i den nedre Del, som saa kan snøre sig sam- 

men om det indtrukne Parti, og hos Søanemonerne 

betegner man Tentakler, der paa den Maade kan 

dækkes af Kropvæggen, som retraktile. I Mesente- 

rierne udvikles Kønsorganerne; og paa den fri Kant 

er Mesenterierne i Reglen forsynet med en snor- 

formig og ofte stærkt bugtet Fortykkelse, Randsno- 
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ren, Filamentet eller Mesenterialfilamentet, der kan 

være udformet paa forskellig Maade. Filamentet 

spiller en vigtig Rolle ved Fordøjelsen. Tarmhulen 

staar hos Koraldyrene altid i aaben Forbindelse med 

Omverdenen gennem Svælgrenderne, hvis Fimre- 

haar holder en stadig Vandstrøm i Gang igennem 

den, og Føden bliver som Følge heraf ikke opløst 

1 en egentlig Fordøjelsesvædske, men paavirkes efter 

at være blevet slugt af et Fordøjelsesenzym, der 

udskilles fra Filamentet og starter Sønderdelingen af 

Æggehvidestofferne, hvorefter hele den øvrige For- 

døjelse foregaar intracellulært, idet Føden optages 

af phagocytære Celler (Ædeceller), der er beliggende 

i Filamentet inden for den saakaldte Nældekirtel- 

stribe. Fordøjelsen fremskyndes ved, at Filamenterne 

omslutter de optagne Fødepartikler. Hos mange 

Stjernekoraller og hos den parasitiske, paa Meduser 

levende Larve af Søanemonen Peachia kan Fila- 

menterne endog krænges ud gennem Svælgrøret, 

paa hvilken Maade Føde, der ikke kan optages i 

Maven, kan fordøjes. Mesenterierne er dels fu/ld- 

stændige, dvs. forbundne med Svælgrøret, og dels 

ufuldstændige, dvs. ikke forbundne med Svælgrøret. 

Hos alle Koraldyr, bortset fra de ottearmede, kan 

Mesenterierne desuden deles i primære Mesente- 

rier, Protomesenterierne, der udvikles først, og 

sekundære Mesenterier, Metamesenterierne, der er 

de senere tilkomne Kredse af Mesenterier, der an- 

lægges regelmæssigt i en bestemt Zone eller par- 

vis mellem de ældre Mesenterier. Mesenterierne 

er ordnede paa varierende Maade; de er ofte stil- 
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lede i Par (se Fig. 43), blandt hvilke kan udskilles 

et eller flere Retningsmesenteriepar, der 1 Reglen 

er forbundne med Svælgrender, om saadanne da 

forekommer, og til Forskel fra de øvrige Mesen- 

teriepar har bortvendte Retraktorer, dvs. Retrak- 

torerne anbragt paa den Side, der vender bort fra 

det af Retningsmesenterierne indesluttede Retnings- 

kammer; men Mesenterierne kan ogsaa være ord- 

nede i Coupler (Fig. 3) og er da ikke stillede 2 

og 2, men har hver sin Partner paa den modsatte 

Side af Reftningsplanet, dvs. det Plan, der gaar 

imellem Retningsmesenterierne og hos de regelmæs- 

sigt udviklede Former deler Koraldyret i to symme- 

triske Halvdele. 

Fodskiven, Kropvæggen, Tentaklerne, Mundski- 

ven og Svælgrøret bestaar af to Epithellag, en 

ydre, Ektoderm, og en indre, Endoderm, imellem 

hvilke findes et, antagelig fra Begyndelsen struk- 

turløst Mellemlag, Mesogloeaen. I Ektodermen 

findes Støtteceller, Kirtelceller, Nældeceller, Sanse- 

celler og Nerveceller, og samme Slags Celler gen- 

findes for en stor Del i Endodermen, hvor Støtte- 

cellerne dog erstattes af Næringsceller. Et mere 

eller mindre udviklet Nervelag kan optræde ved 

Basis af Ektodermen og ofte ogsaa i Endodermen, 

men gennemtrænger kun sjældent Mesogloeaen. 

Mesenterierne bestaar kun af Endoderm og Meso- 

gloea, hvis man ser bort fra Filamenterne, hvis 

Oprindelse endnu ikke er helt klarlagt, men som i 

visse Tilfælde synes at opstaa fra Ektodermen. De 

skeletdannende Former indeholder desuden, foruden 
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de nævnte Celletyper, særlige skeletdannende Celler. 

Skelettet kan være enten af Horn eller af Kalk, og 

samme Koralform kan have baade et Horn- og 

et Kalkskelet. Kalkskelettet optræder dels i Form 

af meget smaa Kalklegemer af vekslende Udseende, 

Skleritter eller Spikler, der enten kan være fri eller 

sammenkittede, og dels som kompakte Dannelser. 

Muskulaturen dannes af Epithelceller, der ved Basis 

er forsynet med en Muskelfibril, saakaldte Epithel- 

muskelceller. Kroppens Muskulatur bestaar af et 

Længdemuskellag i Ektodermen og et Ringmuskel- 

lag 1 Endodermen, begge Typer mere eller mindre 

reduceret i visse Dele af Kroppen. Nældecellerne 

indeholder Nældekapsler, dels saakaldte Spirocyster 

eller Klæbeceller, tyndvæggede Kapsler med en lang, 

spiralsnoet og med Klæbelister forsynet Traad, der 

ved Udkrængningen danner talrige Slimtraade, og 

dels Nematocyster, virkelige Nældeorganer, der har 

tykkere Vægge og en Traad oftest forsynet med 

Modhager eller lignende. Spirocysterne optræder i 

Reglen udelukkende i Ektodermen, men undertiden 

ogsaa sparsomt i Filamenterne. Nematocysterne op- 

træder hovedsageligt i Ektodermen, men er hos visse 

Grupper ogsaa talrige i Endodermen. Nematocy- 

sterne er af forskellige Typer og vekslende Form; 

og da de har systematisk Betydning, og deres Fore- 

komst og Størrelse er en god Vejledning ved Be- 

stemmelsen af Slægter og Arter, især inden for visse 

Grupper, er det formaalstjenligt allerede her at 
give en Oversigt over de 7 Typer, som man efter 

Nældetraadens Udseende kan adskille dem i: 
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I. Traaden ikke fortykket til et Skaft ved Basis. 

1. Traaden ikke bevæbnet, oftest meget lang: 
Atricher (Fig. 2 a—d). 

2. Traaden lang og bevæbnet i hele sin Længde: 
Holotricher (Fig. 2 e, f). 

3. Traaden lang, men kun bevæbnet ved Basis:: 
Basitricher (Fig. 2 n, 0). 

II. Traaden fortykket til et Skaft ved Basis. 

4. Skaftet ikke skarpt afsat fra Traaden. I ikke- 
eksploderede Kapsler danner Skaftet ikke 
nogen tragtformig Fordybning ved Overgan-- 
gen til Traaden: Mikrobasiske 6-Masti-- 
gophorer (Fig. 2 g—k). 

5. Skaftet skarpt afsat fra Traaden. I ikke eks-- 
ploderede Kapsler findes en dyb tragtformig 
Indskæring 1 Skaftet ved dets Overgang til 
Traaden: Mikrobasiske p-Mastigopho- 
rer (Fig. 2 p—r). 

III. Traaden reduceret, kun Skaftet er tilbage. Ikke- 
eksploderede Kapsler viser samme Indskæring i: 

- Skaftet som p-Mastigophorerne. 

6. Skaftet bevæbnet, højst 3 Gange saa langt” 
som Kapslen: Mikrobasiske Amastigo-- 
phorer (Fig. 2 I, m). 

T. Skaftet bevæbnet og mere end 3 Gange- 
længere end Kapslen; i ikke eksploderede. 
Kapsler danner det et Par Slynger: Makro-- 
basiske Amastigophorer (Fig. 2 s). 

Nematocysternes Type kan undertiden kun bestem-- 

mes med Sikkerhed, naar de er udkrængede, men med. 

nogen Øvelse kan man dog let erkende visse Typer i 

den hvilende Kapsel. Sværest er det at adskille de hos- 

Actiniarierne talrigt forekommende Basitricher fra de: 
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Fig. 2. a—s Nematocyster; a—d Atricher, a, c af Protanthea 

simplex, b af Cerianthus lloydii, d af Kophobelemnon stelliferum; 
e, f Holotricher, e af Lophelia pertusa, f af Sideractis glacialis; 
g—k mikrobasiske 6-Mastigophorer, g af Stomphia coccinea, h af 
Actinostola callosa, 7, k af Pachycerianthus multiplicatus; /, m mi- 

krobasiske Amastigophorer, / af Sargartiogeton viduatus, m af Sar- 
gartiogeton undatus; mn, o Basitricher af Octineon suecicum; p—r 
mikrobasiske p-Mastigophorer, »p af Rhodactis sinensis, gq af Lophe- 
lia pertusa, r af Actinostola callosa; s makrobasisk Amastigophor 

af Diadumene cincta; ? Spirocyst af Tealia felina. (a—/, n —s efter 
Carlgren, £ efter Will). 
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meget sparsomme 6-Mastigophorer; i den hvilende Kapsel 

kan den ved Basis bevæbnede Traad i den første Type 

nemlig let forveksles med Skaftet hos den anden Type. 

Ligeledes kan de mikrobasiske p-Mastigophorer let for- 

veksles med de mikrobasiske Amastigophorer; men 

p-Mastigophorerne har dog sædvanligvis et. kortere Skaft 

end Amastigophorerne, hvis Skaft i Reglen gaar igen- 

nem hele Kapslens Længde. Makrobasiske Amastigo- 

phorer er ikke iagttaget hos skandinaviske Anthozoer. 

Fremgangsmaaden ved Undersøgelsen af Nældekapslerne 

i levende Materiale er temmelig simpel. Et lille Stykke 

af Ektodermen eller Endodermen skæres af og lægges 

i en lille Draabe Vand under Dækglas, og naar man 

derpaa nogle Gange har gnedet Dækglasset mod Objekt- 

glasset, plejer Nematocysterne i Reglen at krænge Traa- 

den ud. Hvis det ikke lykkes, kan man tilsætte svag 

Sprit eller svage Syrer, hvilket næsten altid giver den 

ønskede Virkning. Nematocysterne undersøges ved stærk 

Forstørrelse, og det er ved nøjagtigere Undersøgelser 

nødvendigt at anvende Immersion.. Med. konserveret 

Materiale gaar man frem paa: lignende Maade. I Stedet 

for Vand som Medium og for at mindske Nematocy- 

sternes Brydning er en mættet Opløsning af Jodkalium 

eller Kviksølvjodid blevet foreslaaet (Stephenson), og i 

visse Tilfælde er det formaalstjenligt for Undersøgelsen 

at tilsætte en svag Opløsning (mindre end 1 ”/,) af 

Methylenblaat. Overfor Spirocysterne bruges Fuchsin. 

I formalinbehandlet Materiale finder man næsten aldrig 

Nældekapsler med udslynget Traad, hvorimod Nælde- 

kapslerne ikke sjældent er eksploderede i Materiale, 

der er konserveret i svag Sprit, saadan som man finder 

2 
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det i Museernes ældre Samlinger. Hvis man ved Ind- 

samling af Materiale ikke har Tid til at undersøge 

Nældekapslerne og har flere Eksemplarer af en Art 

til Raadighed, er det derfor formaalstjenligt at dræbe 

et i svag Sprit (20—30 "/,). 
Anthozoerne er blevet inddelt paa flere forskellige 

Maader. De med 8 Mesenterier og 8 fjerformige Ten- 

takler forsynede Former, de ottearmede Koraller, Alcy- 

onarierne eller Octokorallerne, er saaledes blevet 

stillet overfor de øvrige Grupper, som da med en 

Fællesbetegnelse er blevet kaldt Zoanthåria eller 

Hexacorållia, en Inddeling, der dog nu ikke mere 

kan forsvares. Navnet Hexacorallia er iøvrigt uheldigt, 

da kun en Del af Grupperne sammenfattet under dette 

Navn viser en hexamer Ordning af visse Organer. En. 

Inddeling af Anthozoerne efter Forekomsten af primære: 

Mesenterier og Mesenterieanordningen er mere kon- 

sekvent, og gør man Brug af en saadan Inddeling, 

kan man adskille 3 Underklasser: Octocorallia med 

8 Mesenterier, Ceriantipathåria eller Hexacorållia 

med 6 primære Mesenterier og Zoanthactiniåria 

eller Dodecacorållia med 12 primære Mesenterier. 

Ceriantharierne og Anthipatharierne, som sammenføres. 

i Gruppen Ceriantipatharia, er imidlertid trods visse 

Ligheder i Organisationen antagelig ikke nærmere be- 

slægtede, og ogsaa de Grupper, som føres sammen i 

Zoanthactiniaria, en Underklasse, der dog er mere ens- 

artet, indeholder en Gruppe, som sandsynligvis ikke 

hører naturligt sammen med de andre. En Gruppering: 

af Anthozoerne i 8 Underklasser: Octocorallia, 

Pthychodactiaria, Ceriantharia, Antipatharia, 
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Zoantharia, Actiniaria, Corallimorpharia og 

Madreporaria synes derfor at være den naturligste, 

og den følges her. Bortset fra Antipatharierne er alle 

Underklasser repræsenteret ved Skandinavien. 

Anthozofaunaen i Kattegat og Skagerak er endnu 
ret ufuldstændig kendt; visse Fund gjort saavel tidligere 
som i de senere Aar tyder imidlertid paa, at den er 
rigere der end tidligere antaget og for Skageraks Ved- 
kommende for en stor Del overensstemmende med 
Anthozofaunaen ved Norges Sydvest- og Vestkyst. I 
den følgende Oversigt er derfor medtaget alle Former 
kendt fra Norges Vestkyst indtil Trondheimsfjorden, 
foruden et Par fra Trondheimsfjorden kendte Former, 

Ptychodåctis påtula og Botrucnidifer norvégicus, som 
er Repræsentanter for en Gruppe og en Familie, der 
ellers ikke forekommer i nordiske Farvande, og som, 
da de altid eller ofte synes at forekomme paa døde 
Lopheliarev, muligvis ogsaa vil kunne forventes at blive 
fundne i Skagerak. 

Klasse Anthozoa. Nældedyr med et ektodermalt 

Svælgrør, en Gastrovaskularhule, der er ufuldstændig 

delt 1 Kamre af Mesenterier med endodermale Retrak- 

torer, og endodermale Kønsorganer. 

Oversigt over Underklasserne. 

a.. 8 Mesenterier: 

1. Underklasse Octocorållia. Kolonidannende Former 

med 8 fuldstændige Mesenterier, 8 næsten uden Und- 

tagelse fjerformige Tentakler og Skeletdannelser af Horn 

eller i Form af spredte, sammenhobede eller sammenkittede, 

smaa Kalklegemer. Een, ventral Svælgrende. Mesenterierne 

ordnede i Coupler, med ensidigt anordnede Retraktorer og 

Kønsorganerne beliggende neden for Filamenterne. Nælde- 

kapseltyper: Atricher. (Side 22). 

DE 
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Mesenterierne flere end 8 og i Reglen meget talrigere: 

Kønsorganerne neden for Filamenterne: 

2. Underklasse Ptychodactiåria. Skeletløse, ikke kolo- 

nidannende Former med Mesenterierne ordnede i Par 

efter 6-Tallet. 12 primære Mesenterier. Filamenterne uden 

Fimrestriber; men de fleste trukket ud i den distale Del 

i to Flige mindende om en paa langs spaltet Tragt. Køns- 

organerne neden for Filamenterne. Nældekapseltyper: Atri- 

cher og Spirocyster. (Side 61). 

Kønsorganerne paa Højde med Filamenterne: 

Mesenterierne ordnede i Coupler eller mere uregelmæssigt, 

men ikke i Par: 

Intet Skelet: 

3. Underklasse Cerianthåria. Skeletløse, ikke koloni- 

dannende Former med afrundet, aboral Kropende og et 

kraftigt udviklet Længdemuskellag i Kropvæggen. Mesen- 

terierne talrige, ordnede i Coupler og efter 6-Mesenterie- 

stadiet dannet i en Zone modsat Retningsmesenterieparret. 

Mesenteriemusklerne meget svage. Een, dorsal Svælgrende. 

Tentaklerne grupperede dels lige omkring Munden, dels ved 

Mundskivens Rand. Filamentet med Fimrestriber. Nælde- 

kapseltyper: Atricher, Holotricher, mikrobasiske 6-Masti- 

gophorer og Spirocyster. (Side 62). 

[Et hornagtigt Akseskelet: 

Underklasse Antipathåria. Kolonidannende, oprette For- 

mer med hornagtigt Kalkskelet. 6 simple eller 8 fjerfor- 

mige Tentakler. Kropvæggen med svage Længdemuskler. 

Mesenterierne fuldstændige og med svage Længdemuskler 

i vekslende Anordning. 6 primære og 4 eller 6 sekundære 

Mesenterier. I Reglen kun 2 laterale Mesenterier fertile 

og med Filament. Filamentet uden Fimrestriber. Nælde- 

kapseltyper: Basitricher, mikrobasiske p-Mastigophorer og 

Spirocyster samt formodentlig ogsaa Holotricher og 6-Ma- 

stigophorer.] 

Mesenterierne ordnede i Par: 

Intet Skelet: 
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f. I Reglen kolonidannende: 

4. Underklasse Zoanthåria. I Reglen kolonidannende, 

skeletløse, men inkrusterede Former med Tentaklerne ord- 

nede i 2 Kredse. Een, ventral Svælgrende. 12 primære Me- 

senterier ordnede parvis; men de fleste Par sammensat af 

et fuldstændigt og ufuldstændigt Mesenterie. Nye Mesen- 

terier efter 12-Mesenteriestadiet anlagt paa begge Sider af 

det ventrale, fuldstændige Retningsmesenteriepar. Filamentet 

med Fimrestriber. Nældekapseltyper: Holotricher, mikro- 

basiske p- og 6-Mastigophorer og Spirocyster. (Side 73). 

ff. Enlige. Holotricher meget sjældne og aldrig i Endodermen: 

5. Underklasse Actiniåria. Enlige, skeletløse Former. 

Mesenterierne ordnede parvis, i Reglen efter 6-Tallet. 12 

primære Mesenterier. Nye Mesenterier efter 12-Mesen- 

teriestadiet anlagt i Endocoelerne, sjældnere i Exocoelerne. 

Tentaklerne ordnede 1 Kredse eller radiært. Filamentet oftest 

med, sjældnere uden Fimrestriber. Nældekapseltyper : Atri- 

cher, Holotricher, &- og p-Mastigophorer, mikro- og makro- 

basiske Amastigophorer og Spirocyster. (Side 81). 

fff. I Reglen enlige. Holotricher meget talrige, ogsaa i Endo- 

dermen: 

6. Underklasse Corallimorphåria. I Reglen enlige, 

skeletløse Former med 12 primære Mesenterier. Nye Me- 

senterier efter 12-Mesenteriestadiet anlagt i Exocoelerne. 

Mesenterierne parvis eller, som Følge af ukønnet For- 

mering, mere uregelmæssigt ordnet. Tentaklerne oftest i ra- 

diære Rækker. Filamentet uden Fimrestriber. Nældekapsel- 

typer: Atricher, Holotricher, 6- og p-Mastigophorer og Spi- 

rocyster. (Side 144). 

ee. Med Kalkskelet: 

7. Underklasse Madreporåria. Enlige eller kolonidan- 

nende Former med Kalkskelet. Tentaklerne ordnede i 

Kredse. Mesenterierne ordnede parvis. 12 primære Mesen- 

terier. Nye Mesenterier efter 12-Mesenteriestadiet anlagt 

parvisti Exocoelerne. Filamentet uden Fimrestriber. Upar- 

rede Kalkseptre anlagt alternerende med Mesenterierne, 
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undertiden dog ikke i Exocoelerne. Nældekapseltyper: Holo- 

tricher, b- og p-Mastigophorer og Spirocyster. (Side 145). 

1. Underklasse Octocorållia. 
(Alcyonåria). 

(Ottearmede Koraller). 

Kolonidannende, sessile Anthozoer med 8 Mesen- 

terier og 8 1 Reglen fjerformige Tentakler. Mesenterierne 

alle fuldstændige og ordnede i Coupler, med ensidigt 

anordnede og fra det dorsale og eneste forekommende 

Fig. 3. Skematisk Tværsnit 

af en. Octokoral, visende Me- 

senterieanordningen. Retrak- 

torerne er angivet ved For- 

tykkelser paa Mesenterierne. 

Retningskammer bortvendte 

Retraktorer. Retningsmesen- 

terieparret sterilt og med 

lange Mesenterialfilamenter 

forsynede med en Rende 

kantet af høje Cilier. De 

øvrige Mesenterier fertile og 

med kortere Filamenter be- 

staaende hovedsageligt af 

Kirtelceller. Kønsorganerne 

anbragt neden for Filamen- 

terne, trædende frem som 

mere eller mindre druekla- 

seagtige Udposninger paa 

Mesenteriernes frie Rand. Kun een, ventral og under- 

tiden stærkt reduceret Svælgrende. Tentaklerne ordnede 

i een Kreds og i Reglen forsynede med 2 Rækker 

Vedhæng, Pinnulae. 

Polypperne er indbyrdes forbundne gennem oftest 

netformigt forgrenede, rørformige Forlængelser af Gas- 

trovaskularhulen, saakaldte So/enier. De enlige Former, 
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der er blevet beskrevet, er højst sandsynligt alle kun 

Ungdomsstadier. Solenierne, hvorfra nye Polypper dan- 

nes ved Knopskydning, optræder hos de laveststaaende 

Former og i deres oprindelige Skikkeise som baand- 

formige Udløbere, Sto/oner, der paa et højere Stadium 

smelter sammen til Plader. Hos mere differentierede 

Former opstaar ved yderligere Sammensmeltning en 

større fælles Kropmasse, Coenenchymet, hvorfra Polyp- 

pernes distale Del, Anthocodierne, rager frem. Antho- 

codierne er ofte basalt forsynede med en mere eller 

mindre tydelig, ringformet Fortykkelse, Bægeret, hvori 

de kan trække sig mere eller mindre fuldstændigt til- 

bage, og ofte viser de udadtil en straaleformet Bygning. 

En Polypdimorfisme forekommer hos flere Former, idet 

en Del af Polypknopperne ikke udvikler sig til typiske 

Polypper, Autozooider, men i visse Henseender redu- 

ceres, 1 andre udvikles. Hos disse utypiske Polypper, 

Siphonozooiderne, forsvinder i Reglen Tentaklerne samt 

Filamenterne paa de laterale og ventrale Mesenterier 

helt og holdent, hvorimod Svælgrenden udvikles kraftigt 

hos dem og samtidigt reduceres i Autozooiderne. Køns- 

produkterne dannes i Reglen i Autozooiderne; men i 

1 enkelte Tilfælde er disse dog sterile og Siphonozoo- 

iderne fertile. Der kan undertiden være alle Overgange 

mellem egentlige Polypper og typiske Siphonozooider, og 

i disse Tilfælde maa Forholdet snarere betegnes som en 

Polyppolymorfisme end en Polypdimorfisme. Ektoder- 

men viser sig enten som et enlaget Epithel eller som 

et Syncytium, dvs. uden Cellegrænser. Grænsen mellem 

Kropvæggens Ektoderm og Mesogloeaen, der kan være 

af et anseligt Omfang, er ofte utydelig, idet skeletdan- 



24 

nende Celler, Sc/eroblaster, vandrer ind i Mesogloeaen 

fra Ektodermen. I Ektodermen forekommer endvidere 

Støtteceller, Kirtelceller og Nældeceller, der ofte er 

sammenhobede i Tentaklerne og særlig i disses Spidser. 

I det mindste hos Pennatulaceerne og hos en Del 

Alcyonaceer findes der Nerve- og Sanseceller. Endo- 

Fig. 4. Skleritter af Octokoraller; a Valse fra Barken af Ger- 

semia rubiformis, X167, b Bæltestav fra Grenende af Gersemia 

rubiformis, X 167, c pladeformet Sklerit fra Polyp af Primnoa rese- 

daeformis, X15, d Kølle fra Polyp af Capnella glomerata, X 75, 

e Ten fra Polypbæger af Clavularia arctica, X75, f Stav fra Polyp- 

bæger af Isidella lofotensis, X75, g trevinget Sklerit fra Stilken 

af Pennatula grandis, X 114. (a—c efter Broch, d efter Madsen). 

dermen har ofte en syncytial Karakter. Hos langt de 

fleste Octokoraller forekommer der en Skeletdannelse 

af Kalk i Form af spredte, sammenhobede eller sam- 

menkittede Skleritter, der kan være af meget forskel- 

ligt Udseende, som f. Eks. Stave, Valser, Tene, Køller, 

Bæltestave, Haandvægte, ,,vingede Skleritter" eller mere 

uregelmæssige Kalklegemer, og oftest er forsynede med 

Udvækster. Desuden forekommer der Skeletdannelser 
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af Horn, hos nogle afsondret som en Kutikula, hos. 

andre f. Eks. som Sammenkitningsmiddel mellem Skle- 

ritterne eller som en solid. Hornakse. Af Nældekapsel-- 

typer forekommer formodentlig kun Atricher. 

Oversigt over Ordnerne. 

1. Kolonierne fritlevende, med en polypfri, afrundet Stilk, der 

er nedsænket i Bunden, og en øvre Part, der bærer 

Pere SER 4. Pennatulåcea (Side 45)… 

eee SEE Es Ed del AR ae ER aL 

2.- [Kolonierne krybende, med plade- eller baandformige Sto- 

loner under 6 mm i Tykkelse. 1. Stolonifera (Side 25).| 

Kolonierne oprette, klumpformige eller forgrenede, kun 

itndjagelsesvis membranøse 5% gn lets le nat ble male < ØR 

3.. Cøoenenchymet veludviklet, homogent ....…....00000 000 

2. Alcyonåcea (Side 27). 

Coenenchymet mindre veludviklet, differentieret i et ydre 

Barklag med løse Skleritter og en indre Marv med 

Skleritterne indlejrede i en Hornsubstans eller med en 

solid Hornakse. Kolonierne oftest buskformigt forgre- 

LEDE RES BER Se, ME RER ERR 3 Gorgonåcea (Side 32)… 

[1. Orden Stolonifera. 

Kolonierne fastvoksede, krybende, med plade- eller baand- 

formige Stoloner. Polypperne simple og indbyrdes forbundne ved 

endodermale Kanaler i det basale Stolon og eventuelt desuden 

ved distale Tyærbroer. 

Oversigt over Slægterne. 

Skleritterne tornede Tene, Stave eller Køller ........ arte 

1.:Clavularia (Side 25). 

Skleritterne Bæltestave og møntformige eller uregelmæssige 

Kalle aner es FORENET de 2, Sarcodictyon. (Side 26). 

1. Clavulåria Quoy & Gaimard. 
Kolonierne med frie Polypper forbundne gennem basale Sto- 

loner eller Membraner, der ved Basis indeholder endodermale 
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Kanaler i et enkelt Lag ved Siden af endodermale Cellestrenge. 

Polypperne uden Hornomhylninger og i Stand til at trække sig 

ind 1 oftest veludviklede Bægre. Skleritterne: tornede Tene, Stave 

eller Køller af forskellig Størrelse i forskellige Dele af Kolonien. 

Clavularia årctica (M. Sars). 

Polypperne valseformige, mere eller mindre spredt ordnede 
paa de baandformige, krybende Stoloner og indtil 2,2 cm høje i 

udstrakt Tilstand. De helrandede, meget høje Bægre med 8 Læng- 
deribber med paa langs ordnede eller opad konvergerende Tene. 
Den nedre Del af den indkrængelige Polypdel med uregelmæssigt 
ordnede, svagt tornede Stave; den øvre Del med Stave eller Tene, 
der ligger paa tværs, men foroven danner 8 spidst konvergerende 
Dobbeltrækker, hvis øverste Skleritter ligger næsten parallelt. 
Farven varierende fra gennemsigtig hvidlig til brunlig eller gul. 

Arten er ikke fundet i Farvandene omkring Danmark, men 
kendes fra Hardanger- og Varangerfjord i Norge. Den er desuden 
fundet 1 Barentshavet, ved Færøerne, Syd for Island og i Davis- 
strædet. Dybde-Udbredelsen er 55—2050 m. 

2. Sarcodictvon Forbes. 
Kolonierne smaa, membranøse eller stolonagtige og paa Over- 

og Underside forsynet med en kutikulaagtig Membran afsondret 

af Coenenchymet. Polypperne fuldstændigt retraktile, deres Gastro- 

vaskularhuler naaende nea til Basis af Coenenchymet og indirekte 

forbundne gennem talrige, anastomoserende Kanaler, blandt hvilke 

der dog ikke kan adskilles større, basale Kanaler. Coenenchymet 

desuden med endodermale Cellestrenge, der som mindre Kanaler 

fortsætter ud i Bægrene. Skleritterne: Bæltestave og møntformige 

eller mere uregelmæssige Kalklegemer. 

Slægtens systematiske Stilling er noget usikker; Molander og 
Aurivillius henfører den saaledes til Gorgonaceerne, henholdsvis 
til Familien Briareidae og den fra denne udskilte Familie Sempe- 
rinidae. 

Sarcodictyon catenåtum Forbes. (Fig: 5.) 

Meget smaa Kolonier, hvis Coenenchym snart danner meget 
tynde, forgrenede og anastomoserende Stoloner, hvorved opstaar 

et uregelmæssigt Netværk, snart er mere membranøst og bredere. 
Polypperne spredt stillede i enkelte Rækker. Skleritterne i Coe- 

nenchymets yderste Partier Stave og Bæltestave og oftest blandede 
med uregelmæssige Kalklegemer; i Anthocodierne mest Stave. 
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Skandinaviske Eksemplarer er 
graalighvide eller smudsigbrune, 
omtrent samme Farve som døde 
Lophelia, og med hvide Polypper. 
Eksemplarer fra Skotland kan 
være teglstensrøde med gullig- 
hvide Polypper og have røde Skle- 
ritter. Polypperne maaler 1—1,5 
mm i Højden med en Bredde 

paa 1,5—2 mm. Fig. 5. Sarcodictyon catenatum; 

Arten forekommer i Skagerak øverst et baandformigt Stolon 
ved Bohuslån, ved indløbet fir ar Polvpper "3 
Gullmarfjorden og i Koster- og 
Seglisfjordene, paa Dybder fra 45 
—86 m. Den kendes iøvrigt fra 
Norges Vestkyst, Omegnen af Ber- 
gen, samt Storbritanniens Syd- 
vest- og Vestkyster og er ogsaa angivet fra Middelhavet. Dybde- 
Udbredelsen er ca. 20—850 m.] 

(efter Sars); nederst en mem- 

branøs Koloni paa en Sten, 

lidt formindsket. 

2. Orden Alcyonacea. 
Kolonierne sessile, fastvoksede eller sjældnere for- 

ankrede ved et basalt Rodnet, i Reglen oprette og ofte 

forgrenede. Coenenchymet veludviklet og homogent. Po- 

lypperne ofte med Dimorfisme. Gastrovaskularhulerne i 

Reglen lange og rørformige. 

Oversigt over Familierne. 

Kolonierne simple, mere eller mindre lappede eller padde- 

hatformige med en nøgen Stamme. Polypperne nogenlunde 

jævnt” fordelte, hos nogle Former dimorfe.…. 28.232... 

1. Alcvénidae (Side 27). 

Kolonierne i Reglen busk- eller træformigt grenede med en 

nøgen Stamme skarpt afsat fra Koloniens polypbærende 

Del. Polypperne enkeltvise eller i Bundter, aldrig dimorfe. 

2. Nephthyidae (Side 30). 

1. Fam. Alcyénidae. 

Kolonierne undertiden membranøse, men i Reglen 

robuste, simple, mere eller mindre lappede eller padde- 

2 
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hatformige, men aldrig busk- eller træformigt forgrenede. 

Polypperne indbyrdes forbundne gennem talrige, endo- 

dermale Kanaler og Cellestrenge i det i Reglen kraftigt 

udviklede Coenenchym. Skleritter; stærkt tornede Stave, 

Tene og Køller. Polypdimorfisme undertiden til Stede. 

Oversigt over Slægterne. 

Ingen Polypdimorfisme. Kolonierne plumpe, lappede, sjæld- 

nere' membranøse 2165. syne ner 1. Alcybdnium (Side 28). 

[Med Polypdimorfisme. Kolonierne mere eller mindre padde- 

hatagtige. Autozooiderne faatallige og store ........... 

2. Anthomåstus (Side 29).] 

Il. A/cvénium Linné. 

Kolonierne snart massive og noget lappede, snart 

mere membranøse. Polypperne alle ens, fertile og fuld- 

stændigt retraktile. Skleritterne i Polypperne: Stave, 

Tene, Haandvægte og Kors. Coenenchymets ydre Dele 

med mere eller mindre talrige Haandvægte og Kors. 

Alle Skleritterne stærkt tornede, aldrig lamelagtige. 

Kanalsystemet meget uregelmæssigt. 

Alcyonium dicitåtum Linné. (Fig. 1). 
(Dødningehaand). 

Kolonierne med Polypperne spredte over det hele, snart cylin- 

driske, tykke, oprette og noget grenede, indtil ca. 20 cm høje og 

15 cm brede, snart mere membranøse og krybende paa Muslinge- 

skaller, Ormerør, Koralgrene eller andre Genstande, som de under- 

tiden kan omvokse helt. Den ydre Del af Coenenchymet med korte, 

0,1—0,2 mm lange Haandvægte og Kors, som i de indre Dele 

gaar over i uregelmæssige Kors eller Stave med store Udvækster. 

Paa Grund af Voksemaaden og Skleritternes Udseende og 

Forekomst har man udskilt 2 Varieteter, den plumpe var. digi- 

tatum og den membranøse var. norvégicum, den sidste oprinde- 

ligt beskrevet som en særskilt Art med noget kraftigere Sklerit- 

beklædning og mere grenede og tættere tornede Skleritter end. 
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den første. Voksemaaden giver dog ikke nogen sikker Karakteri- 

stik af Formerne, idet begge kan danne membranøse Kolonier. 

Broch angiver Farven " hos: var. digitatum som dyb orange til lys 

gullig eller næsten hvid med gennemsigtige Polypper, hos var. 

norvegicum som rødlig, sjældnere orange eller farveløs, i første 

Tilfælde ofte med dybblaa Polypper, ellers med farveløse eller 

hvide Polypper. Arten er ovipar. 

Arten lever fæstet paa Sten, Skaller eller andre Genstande. 
Den forekommer i den nordlige Del af Øresund, i Kattegat, Limfjor- 
den, Skagerak og Nordsøen og er langs Norges Vestkyst udbredt 
indtil Lofoten. Den er iøvrigt udbredt i det østlige Nordatlanter- 

hav indtil Biskayabugten og er ogsaa angivet fra Nordamerikas 

Østkyst. Dybde-Udbredelsen er 1—718 m; den er dog alminde- 
ligst paa Dybder mellem 20 og 100 m. 

[2. Anthomåstus Verrill. 
Kolonierne paddehatagtige, med den øvre Flade (Hatten) hel 

eller lappet, flad eller hvælvet. Basis undertiden udbredt og med 

Stoloner. Polypperne med udpræget Dimorfisme. Autozooiderne 

faatallige, store, retraktile og sterile. Siphonozooiderne talrige, 

vorteagtige, tentakelløse og fertile. 

Skleritterne af vekslende Udseende: 

Stave, Tene, Køller, Haandvægte og 

Kors. 

Anthomastus grandiflårus 
Verrill. (Fig. 6). 

De paddehatagtige Kolonier med 
en rund, ved Basis ofte udbredt Stilk. 
De indtil 1,2 cm brede Autozooider 
anbragt uregelmæssigt eller i utyde- 
lige Grupper paa den kuppelformede, 

mere eller mindre udprægede ,,Hat", 
Polypbægrene rudimentære eller helt 
reducerede. Siphonozooiderne meget 
smaa, tæt staaende overalt paa ,,Hat- 
ten", Skleritterne i det indre af Stil- 
ken 0,6 mm lange Tene, i de ydre 
Dele 0,15 mm lange Stave, der viser | 
en Tendens til at danne Dobbelt- Fig. 6. Anthomastus gran- 
stjerner. I Siphonozooidernes Vægge diflorus, X 4/3. (Efter Jun- 
desuden 0,22 mm lange, tornede Køller. gersen). 
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Skleritterne i Tentaklerne stav- eller tenformede, stærkest tornede 

i Enderne. Farven dyb purpurrød. Stilken bliver indtil 3 cm høj 
og Haiten indtil 5 cm bred. Arten er vivipar. 

Arten er endnu ikke fundet i Farvandene omkring Danmark, 
men kan forventes at blive fundet i Skagerak. Den forekommer ved 
Norges Vestkyst fra Hardangerfjorden til Trondheimsfjorden og er 
iøvrigt udbredt i hele det nordlige Atlanterhav indtil de Kanariske 
Øer i Syd. Dybde-Udbredelsen er 140—2875 m.)] 

[2. Fam. Nepthyidae. 
(Blomkaalskoraller). 

Kolonierne i Reglen busk- eller træformigt forgrenede med 

de polypbærende Grene udspringende fra en i Reglen tydelig og 

steril Stamme med en oftest membranøst udbredt Basis. Polyp- 

perne snart stillede enkeltvis, snart samlede i Bundter og under- 

tiden retraktile. Coenenchymet forholdsvis ringe udviklet, med talrige 

endodermale Kanaler og Cellestrenge. Skillevæggene mellem Gas- 

trovaskularhulerne tynde og undertiden delvis manglende. Skleritter: 

Stave, Tene, Haandvægte og Kors. 

De til Familien hørende Arter er meget vanskelige at be- 
stemme og er snart blevet henført til en Slægt, snart til en anden. 
I det nordlige Atlanterhav forekommer 3 Arter, der alle er meget 
variable og har været beskrevet som et stort Antal forskellige 
Arter henregnet til flere forskellige Slægter. Alle 3 Arter fore- 
kommer ved Norges Vestkyst; men ingen af dem er endnu med 

Sikkerhed angivet fra Skagerak. 

Oversigt over Slægterne. 

Polypperne helt retraktile….......... 1. Gersémia (Side 30). 

Polypperne ikke retraktile 2.2.2... 2. Capnélla (Side 30: 

1. Gersémia Marenzeller. 
Polypperne fuldstændigt retraktile, med symmetrisk ordnede 

Skleritter og undertiden med mere eller mindre tydelige Bægre. 

Ingen Skleritter i de indre Kanalers Vægge. 

Gersemia rubiférmis (Ehrenberg). 

Årten er overordentlig variabel, kan undertiden være plump og 
ugrenet, men er oftest forsynet med en tydelig Stamme med talrige, 
ofte delte Grene. Polypperne forekommer sædvanligvis paa Gre- 
nene af 2den og 3die Orden og ikke blot paa Spidserne, men 
ogsaa paa Siderne af Grenene. Bægrene er tydeligst hos unge 
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Kolonier. Polyppernes distale Del er forsynet med Tene med 
sparsomme Torne og den nedre Del med 8, ofte dobbelte Rækker 
Stave med temmelig kraftige Torne. Barken indeholder Valser. 
Farven er rød, rødliggraa til graalig. 

Arten forekommer ved Norge saa langt mod Syd som Sta- 
vangerfjord; den er iøvrigt ret almindelig i hele det nordligste 
Atlanterhav, ligesom den forekommer i alle arktiske Have og ogsaa 
i det nordlige Stillehav. Dybde-Udbredelsen er 6—3600 m; det 
er dog kun i Arktis, Arten forekommer paa lavere Dybder. 

2. Capnélla Gray. 
Polypperne uden Bægre og ikke retraktile, men ved Sammen- 

trækning i Reglen bøjet ind mod Grenene, idet Antallet af Skle- 

ritter ofte er betydeligt mindre paa Polyppernes: adaxiale end den 

abaxiale Side. 
Oversigt over Arterne. 

Skleritterne i Polypperne hovedsageligt tornede Køller..... 

1. glomeråta (Side 31). 

Skleritterne i Polypperne tornede Stave og Tene.......... 

2. flérida (Side 31). 

1. Capnella glomeråta (Verrill). (Fig. 7). 

Kolonierne oftest med veludviklet, tydelig og længdefuret 
Stamme uden membranøs Basis. Polypperne i Reglen samlet i 
Grupper paa 3 og tæt stillede paa de talrige smaa Grene, der 
dækker de større. Polypperne i kontraheret Tilstand ca. 3 mm 
lange, paa den abaxiale Side furede og med meget talrige, skæve, 
tornede, ca. 0,2—0,3 (0,4) mm lange Køller hovedsageligt sam- 
lede i Ribberne; Furerne og den adaxiale Side med tornede Tene. 
Polyppernes adaxiale Side iøvrigt oftest næsten eller helt nøgen og 
ved Sammentrækning presset tæt ind mod Grenene. Coenenchymet 
med Haandvægte og Kors blandede med lange Tene og Køller. 
Farven ofte brunlig eller rødlig. Arten er vivipar. 

Arten forekommer ved Norge fra Nordfjord til Varangerfjord 
og er iøvrigt udbredt i det nordlige Atlanterhav, Davisstrædet, 
Baffinbugten, Norske Havet og Barentshavet. Dybde-Udbredelsen 

er ca. 15 (60)—1500 m. 

2. Capnella fløérida (Rathke). 

Kolonierne oftest med en tydelig, længdefuret Stamme med 
bred Basis. Polypperne anbragte i smaa Grupper paa de yderste 
Grene og ved Sammentrækning bøjede ind mod disse. Skleritterne i 
Polypperne mere eller mindre kraftigt tornede og ofte noget bøjede 

Tene og Stave eller slanke Valser. Adaxialsiden oftest kun med 
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svag Skleritbeklædning og 
undertiden helt nøgen. 

Coenenchymet med Valser 
med spredt staaende, kraf- 
tige Torne gaaénde over i 
Haandvægte eller Dobbelt- 
stjerner.  Skleritterne i 

Grenene og den øverste 
Stammedel faatallige, i 
den nederste Stammedel 
talrige. Farven meget va- 
rierende: hvid, brun, violet, 

gulligrød eller graalig. 
Årten er ved Skandi- 

navien udbredt fra Bergen 
til Kolafjord og forekom- 
mer desuden ved Spits- 

bergen, Østgrønland, i Da- 
visstrædet, Baffinbugten og 

det nordligste Atlanterhav. 

Dybde-Udbredelsen er 6— 

Fig. 7. Blomkaalskoral, Capnella glo- 1500 m; den findes dog 
merata, X 1. (Efter Molander). sædvanligvis paa Dybde 

større end 200 m.] 

3. Orden Gorgonacea. 
(Hornkoraller). 

Kolonierne sessile, fastvoksede eller sjældnere fæ- 

stede i Bunden ved et basalt Rodnet, 1 Reglen oprette 

og oftest grenede. Coenenchymet differentieret 1 et ydre 

Barklag med løse Skleritter og en indre Marv (Aksen), 

hvor Skleritterne er indlejrede i en Hornsubstans, der 

ofte kan danne en solid Akse, enten delvis bestaaende af 

:sammenkittede Skleritter eller amorf Kalksubstans eller 

helt dannet af Hornsubstans. Polypperne med korte 

"Gastralhuler, der indbyrdes er forbundet gennem et 

Netværk af Solenier. 

Gorgonaceerne deles i 2 Tribus, Scleraxonia og Holaxonia, 

«der begge er repræsenterede ved Skandinavien. 
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Oversigt over Tribus. 

Skleritterne i Marven løse eller helt eller delvis sammenkittede 

med Kalk- eller Hornsubstans.. 1. Scleraxénia (Side 33). 

Marven omformet til en fast Hornakse, hvor der kun sjældent 

forekommer Skleritter ......... 2. Holax&nia (Side 35). 

1. Tribus Scleraxonia. 

Coenenchymet med et ydre, skleritfyldt Barklag og 

en indre Marv (Akse), hvis Skleritter enten ligger løst 

1 Mesogloeaen eller helt eller delvis er sammenkittede 

af en mesogloeal Kalk- eller Hornsubstans. 

Oversigt over Familierne. 

Polmperne alle ns. sort 1. Semperinidae (Side 33). 

[Polypperne dimorfe .......... 2. Paragorgiidae (Side 34).] 

1. Fam. Semperinidae. 

Aksen bestaaende af frie Skleritter med mellemlig- 

gende Hornsubstans. Næringskanalerne ordnede i en 

Ring omkring Aksen og lejlighedsvis optrædende i Ak- 

sens basale, men ikke i dens distale Del. Alle Polyp- 

per ens. Skleritterne lange, tilspidsede, slankere i Aksen 

end i Barklaget. 

Anthothéla Verrill. 

Kolonierne buskformigt forgrenede, uden tydelig 

Stamme og ofte krybende. Aksen ikke tydeligt afgræn- 

set fra det ret tynde Barklag. Polyppernes Anthocodier 

retraktile i høje Bægre. Skleritter: Tene, Valser og 

piggede Køller. 

Anthothela grandifléra Verrill. (Fig. 8). 

Kolonierne bestaaende af et akseløst, membranøst Basalparti, 

hvorfra der kan udspringe mindre eller større, indtil ca. 25 cm 

lange, anastomoserende Grene forsynet med en svampet, utydelig 

3 



Fig. 8. Anthothela grandifløora, X 1. (Efter Sars). 

afgrænset Akse. Polypperne store, indtil 0,9 cm og med høje, men 

ikke tydeligt afgrænsede Bægre. Skleritterne i Barken og Bægrene 

dels lange Tene eller Stave, dels korte og tykke Valser eller Køl- 

ler forsynede med store Vorter. Skleritterne i Anthocodierne Tene 

ordnede i 8 stejlt konvergerende Dobbeltrækker, der opadtil dækkes 

af 8 Strøg af smaa Stave. Tentaklernes aborale Side med et kraf- 

tigt Strøg af uregelmæssigt bøjede, stærkt vortede Stave eller Tene. 

Kolonierne lyst rosenrøde eller svagt brunlige. 

Årten er fundet i den dybe Rende i Skagerak, 540 m, og er 
iøvrigt udbredt langs Norges Vestkyst indtil Lofoten og i hele det 
nordlige Atlanterhav indtil de Kap Verdiske Øer i Syd. Dybde- 

Udbredelsen er ca. 150-—1700 m. 

[2. Fam. Paragorgiidae. 
Aksen med løse, ikke sammenkittede Skleritter og gennem- 

boret af talrige Næringskanaler, der fortsætter sig ud i Grenspid- 

serne, Ingen Næringskanaler samlede i en Ring omkring Aksen 

Polypperne dimorfe; de egentlige Polypper, Autozooiderne, med 

et veludviklet Operculum og sterile; Siphonozooiderne fertile. Skle- 

ritterne i Stammen vortede og ofte med stumpe Ender. 

Paragårgia Milne-Edwards. 
Kolonierne store, træagtige, med en tyk, fra Aksen utydeligt 

afgrænset Bark. Polypperne helt retraktile i Coenenchymet, under- 

tiden med svagt udviklede Bægre. Siphonozooiderne uden Tentak- 
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ler og Bægre. Skleritter: vortede Tene og Stave samt Dobbelt- 

stjernur. 

Paragorgia arbårea (Linné). 

(Søtræ). 

Kolonierne træformige, indtil 2 m høje og hovedsageligt for- 
grenede i eet Plan. Autozooiderne uden eller med rudimentære 
Bægre, ca. 5 mm brede og uden Tentaklerne 3 mm høje. Sipho- 
nozooiderne tæt sammentrængte mellem Autozooiderne. Det yderste 
tynde Barklag med tæt sammenhobede Dobbeltstjerner med kom- 
pliceret byggede Vorter samt noget spinklere Dobbeltstjerner med 
simplere byggede Vorter. Det indre Barklag og den svampede 
Akse med flere eller færre Stave med kraftige Torne. Polypper- 
nes Kropvæg og Tentaklerne med lange, tornede og tykke Tene 
og mere sparsomt optrædende Dobbeltstjerner. Kolonierne mørkt 
teglstensrøde til blaaligrøde med gullighvide Polypper eller hvide 
med rosenrøde Polypper. 

Arten er endnu ikke fundet i Farvandene omkring Danmark, 
men forekommer langs den norske Kyst fra Hardangerfjordens 
Munding til det østlige Finmarken. Arten er iøvrigt udbredt i hele 
det nordlige Atlanterhav og er ogsaa fundet i det nordlige Stille- 
hav. Dybde-Udbredelsen er ca. 75—800 m.] 

2. Tribus Holaxonia. 

Coenenchymet bestaaende af et ydre, skleritfyldt 

Barklag og en indre, undertiden med indlejret Kalk- 

substans, men kun sjældent med Skleritter forsynet 

Hornakse, der centralt er udstyret med en mere eller 

mindre tydelig og ofte svampet Centralstreng. 

Oversigt over Familierne. 

1. Aksen leddet, bestaaende af afvekslende Horn- og Kalkled 

4. Isididae (Side 43). 

TE EEN TEE FOT SN ARSEN HENREGNES 237 27 HEE BRE PRESS AR SODE SÅRET 2: 

PE FR 71 sn z— eee SER Ce RENEE NERE 8: 

Centralstrengen førkalket, ikke kamret 2... 000 sr0s0ee 

3. Primn&idae (Side 41). 

3. Aksebarken kamret. Polypperne med Operculum. (Skle- 

ritterne stærkt varierende, Coenenchymets Skleritter ofte 

med kraftige Udvækster) ....... 1. Muricéidae (Side 36). 

me 
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Aksebarken ikke kamret. Polypperne uden egentligt Oper- 

culum. (Skleritterne hovedsageligt Tene).............. 

2. Gorgoniidae (Side 39). 

1. Fam. Muricéidae. 

Kolonierne buskformige eller undertiden forgrenede 

i et Plan. Grenene ofte anastomoserende. Polypperne 

stillede alsidigt eller ladende Koloniens Bagside nøgen. 

Et Operculum dannet af tenformige Skleritter i Ten- 

takelbaserne altid til Stede. Bægrene oftest højere end 

brede. Skleritterne stærkt varierende. 

Oversigt over Slægterne. 

Bægrene med trekantede, flade, distalt tilspidsede Skleritter. 

Operculet med faa Rækker Tene. 1. Paramuricea (Side 36). 

Bægrene og Barken med brede, tenformige Skleritter med en 

skævt eller undertiden næsten tværstillet Udvækst, der 

rager frem over Koloniens Overflade. Operculet med flere 

Rækker. af. Tene ;. 58.684 2. Tråchymuricea (Side 38). 

1. Paramuricea Kolliker. 

Aksen næsten ren hornagtig. Kolonierne hovedsage- 

ligt forgrenede i et Plan og med kun lidt opsvulmede 

Grenspidser. Polypperne alsidigt stillede, cylindriske, 

korte og helt retraktile 1 Bægre, hvis Skleritter under- 

tiden er ordnede i 8 Dobbeltrækker og undertiden er 

stillede lodret, men næsten altid danner 8 Bægertænder. 

Anthocodierne med 8 tydelige, opadtil konvergerende 

Dobbeltrækker af Skleritter, der dækker de indtrukne 

Polypper som et Laag (Operculum). Skleritterne i An- 

thocodierne Tene eller Stave, i Bægrene og Koloniens 

Bark tornede Tene, der ofte er stærkt affladede og 

udbredte, saa at de kommer til at bestaa af en uregel- 

mæssig trekantet Plade med en distal, mere eller min- 
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dre fremspringende Spids, der ofte kan staa mere eller 

mindre paa tværs og rage op over Coenenchymet. 

Paramuricea placémus (Linné). (Fig. 9, 10 a). 

Kolonierne indtil ca. 1 m høje, med en kort, lidet fremtræ- 

dende Stamme med talrige, uregelmæssigt ordnede, i Reglen i et 

Plan liggende og kun sjældent anostomoserende Grene. Polypperne 

tæt stillede, især paa de større Koloniers mindste Grene, indtil 1 

mm brede og, iberegnet det ca. 0,8 mm høje Bæger, 3 mm lange. 

Bægerskleritterne indtil ca. 0,75 mm, ret faatallige og ordnede i 

8 utydelige Dobbeltrækker, der distalt danner 8 svagt fremragende 

Tænder. Den nedre Del af Anthocodiet (Polyphalsen) uden Skle- 

ritter, den øvre Del (Polyphovedet) basalt med paa tværs liggende 

Skleritter, distalt med 8 konvergerende Dobbeltrækker af lange, 

tornede Tene eller Stave, der fortsætter over i Skleritrækkerne i 

Tentakelryggene. Pinnulae med 1—2 Skleritter ved Basis. Bark- 

skleritterne indtil ca. 0,55 mm lange. Kolonierne er i levende Til- 

stand smukt orangegule, men bliver brunsorte, naar de konserveres 

eller dør. 

Årten er fundet i den dybe Rende i Skagerak paa ca. 300 m. 
Den er iøvrigt udbredt langs Norges Vestkyst indtil Lofoten og i hele 
det nordlige Atlanterhav. Dybde-Udbredelsen er ca. 150—1600 m. 

Fig. 9. Paramuricea placomus, Fig. 10. Skleritter fra Po- 

Polyp, X 1312. (Efter Broch). lypbægeret af a Paramu- 

ricea placomus, 6 Trachy- 

muricea kiikenthali, X 45. 

(Efter Broch). 



38 

2. Trachymuricea Deichmann. 

Aksen næsten ren hornagtig. Kolonierne ofte for- 

grenede i et Plan og i Reglen med noget opsvulmede 

Grenspidser. Polypperne talrige, alsidigt stillede og i 

Reglen med høje, kegleformige Bægre med talrige, paa 

langs ordnede, ten- eller stavformige Skleritter med en 

kraftig, but og mere eller mindre udadbøjet, distal Ende. 

Den nedre Del af 

Anthocodiet  (Polyp- 

halsen) med talrige 

Rækker af paa tværs 

liggende Stave. Den 

øverste Del af Antho- 

codiet med talrige 

Tene ordnede i 8, 

flere Skleritter brede, 

konvergerende Ræk- 

ker. Skleritterne i 

Barken tenformige og 

|Æ NE 

Fig. 11. Trachymuricea 

kikenthali, Polyp, X 10. 

(Efter Broch). 

Fig. 12. Trachymuricea kiikenthali, 

X 13. 
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ofte med en midftstillet, meget kraftig Udvækst, der 

kan rage op over Coenenchymet. 

Trachymuricea kikenthåli (Broch). 
(Fig 105, 11; 12). 

Kolonierne sjældent større end 30 cm, med en kort, lidet 

fremtrædende Stamme med i Reglen talrige, uregelmæssigt grenede 

Grene, der ofte ligger i et Plan og er noget tykkere end hos fore- 

gaaende Art. Polypperne med en Bredde paa 1,5 mm, ca. 4,5 mm 

lange iberegnet det 1,5 mm høje Bæger. Polypbægrene med et 

tæt Lag paa langs ordnede og indtil ca. 0,55 mm lange Skleritter, 

der undertiden kan danne 8 utydelige Bægertænder. Polyphalsen 

med indtil 0,5 mm lange, tværstillede, lige Tene. Den nedre Del 

af Polyphovedet med flere Tværrækker af indtil 0,7 mm lange, 

buede Tene ordnede i 8 tætte, konvergerende Rækker. Tentak- 

lerne med meget talrige, noget affladede og undertiden boome- 

rang-formede Stave. Pinnulae indtil Spidsen fyldt med talrige 

Skleritter. Barkskleritterne dels tornede, bøjede Tene, dels affla- 

dede, stærkt tornede Tene med en meget kraftig, ofte næsten 

tværstillet Udvækst, der rager op over Coenenchymet og giver 

Barken et fintornet Udseende. Kolonierne er i levende Live lyse- 

røde og bliver ikke sorte ved. Konservering eller Tørring. 

Arten er fundet paa et Par Lokaliteter i Skagerak, ca. 200 m. 
Den kendes iøvrigt fra Sunnmår, Trondheimsfjorden og Vaagsfjord 
lige Nord for Lofoten og er ogsaa udbredt i den østlige Del af 
det nordlige Atlanterhav. Dybde-Udbredelsen er ca. 150 —1300 m. 

2. Fam. Gorgoniidae. 

Kolonierne forgrenede lateralt, hovedsageligt i et 

Plan, med alternerende eller modsatte Grene. Polyp- 

perne for det meste anbragte i to laterale Rækker, 

med lave, ofte helt retraktile Bægre. Anthocodierne 

nøgne eller med smaa, tenformige, ofte vortede Skle- 

ritter,. Coenenchymet med Tene, der kan være omfor- 

mede til hage- og skiveformige Skleritter, samt Haand- 
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vægte. Aksen næsten ren hornagtig, i Koloniernes nedre 

Del sort, i Endegrenene lys, gennemsigtig. 

Stenogårgia Verrill. 

Kolonierne løst forgrenede, hovedsageligt i et Plan 

og med svagt udbredte Baser. Polypperne oftest ord- 

nede i to alternerende Længderækker. Bægrene kegle- 

Fig. 13. Stenogorgia rosea, Xl. 
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formige og ret høje, ikke retraktile. Anthocodierne med 

8 Felter af paa langs ordnede, oftest tornede og vortede, 

store Tene. Barken med smaa Tene og Haandvægte, 

samt mere uregelmæssige Skleritter, hvis Udvækster 

kan smelte sammen til Skiver. 

Stenogorgia råsea Grieg. (Fig. 13). 

Kolonierne indtil 15—20 cm høje, sparsomt forgrenede, med 

kun lidt fremtrædende Hovedgrene, der hovedsageligt er ordnede 

i et Plan, selv om visse Grene kan gaa mere eller mindre vin- 

kelret ud fra Hovedpartiet, hvorved Kolonierne undertiden faar et 

mere buskformigt Udseende. Polypperne paa Grenenes basale Dele 

hovedsageligt stillede i to Rækker, paa de slanke, distale Dele 

stillede mere uregelmæssigt og tættere. Coenenchymet med et 

meget tæt Lag af smaa Tene, Haandvægte, Dobbeltkugler og mere 

uregelmæssigt formede Skleritter. Polyppernes nedre Del med faa- 

tallige, paa langs ordnede, piggede, store Tene, der i den øvre 

Del af Polypperne er ordnede i 8 paa langs gaaende, konver- 

gerende Dobbeltrækker, som i Tentaklerne fortsætter med mindre 

Tene, der mod Spidsen aftager i Størrelse og faar større Pigge. 

Aksen rund. Kolonierne zinnober- eller mørkerøde som Følge af 

de farvede Skleritter; Polypperne hvide eller næsten farveløse. 

… Arten er fundet i den nordøstligste Del af Kattegat, den syd- 
ligste Lokalitet er Tistlarna noget Sydvest for Gåteborg (Jåger- 
skidld), og er ret almindelig ved den svenske Skagerakskyst. Den 
forekommer iøvrigt langs den norske Kyst indtil Finmarken, men 
er hidtil ikke kendt uden for Skandinavien. Dybde-Udbredelsen er 
ca. 20—400'm. 

3. Fam. Primnéidae. 

Kolonierne oftest træformigt forgrenede, med en 

mere eller mindre forkalket Akse med en oftest skive- 

formet udbredt Basis. Polypperne uden Bægre og stil- 

lede enkeltvis, parvis eller i Hvirvler. Skleritterne store 

og skælformige; i Polypperne ordnede i flere Længde- 

og Tværrækker, hvoraf de øverste i Reglen gør Tjeneste 
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som en Slags Laag, der kan lukke over de indtrukne 

Tentakler. Aksen bestaaende af en tynd, altid forkalket 

Centralstreng og et af koncentriske Hornlameller opbyg- 

get Barklag. 

Primnéa Lamouroux. 

Kolonierne høje, buskformige eller forgrenede i et 

Plan, med. lange, opadbøjede Grene og bortset fra 

Basen overalt beklædt med enkeltvist og mere eller 

mindre tæt stillede Polypper. Polypperne lige under 

Tentaklerne forsynet med 2 Tværrækker af Skleritter, 

bestaaende af en Kreds af 8 Randskæl og inden for 

Fig. 14. Primnoa resedaeformis, X ca. 1. (Efter Jågerskidld). 
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disse en Kreds af 8 Dækskæl, de adaxiale de mindste. 

Den abaxiale Polypside iøvrigt med kun 2 Hovedræk- 

ker af pladeformige Skleritter. Den adaxiale Polypside 

for største Delen nøgen, hvorfor Polypperne lægger sig 

tæt op mod Grenene. 

Primnoa resedaefårmis (Gunnerus). (Fig, 14). 

Kolonierne indtil 1 m høje, med en kun lidt fremtrædende 

Hovedstamme og sparsomt og hovedsageligt dichotomiskt buskfor- 

migt eller tilnærmelsesvis i et Plan forgrenede Grene. Polypperne 

alsidigt og oftest meget tæt stillede, enten krummede opad eller 

nedhængende, men altid med den nøgne adaxiale Side presset tæt 

ind mod Grenene. Alle Skleritterne mere eller mindre uregelmæs- 

sige, finttornede Plader. Skleritterne i de to Hovedrækker paa 

den abaxiale Polypside indtil ca. 1,5 cm, Randskællene indtil ca. 1,4 

cm og Dækskællene indtil ca. 2 mm lange. Kolonierne er rødlige. 

Årten er fundet en Del Steder i Skagerak og forekommer 
langs hele den norske Kyst indtil Varangerfjord i den østlige Del 
af Finmarken. Den er iøvrigt udbredt i hele det nordlige Atlan- 
terhav, i Davisstrædet og Barentshavet og forekommer ogsaa i det 
nordlige Stillehav. Dybde-Udbredelsen er ca. 100—1000 m; ved 
Skandinavien er Arten dog kun fundet paa Dybder indtil 565 m. 

4. Fam. Isididae. 

Kolonierne grenede eller ugrenede. Aksen dannet 

af afvekslende Horn- og Kalkled, af hvilke de sidste 

ofte er betydeligt længere end de første. Polypperne 

snart retraktile, snart ikke. De basale Tentakelskleritter 

ofte dannende et Dække over Mundskiven. 

Isidélla Gray. 

Kolonierne med et basalt Rodsystem af langstrakte 

Kalkplader, der fastholder dem i den bløde Havbund. 

Forgreningen sparsom, dichotomisk. Grenene lange, ud- 

gaaende fra de korte Hornled og delvis ordnede i et 
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Plan. Kalkleddene, især de di- 

stale, der er hule, lange. Polyp- 

perne anbragt regelmæssigt rundt 

om Stammen, dog talrigst i For- 

greningsplanet, og enten slet ikke 

eller kun lidt indadkrummede mod 

Grenene. Polypperne med næsten 

glatte, basalt skraat stillede, distalt 

paa langs ordnede Tene, der kan 

gaa over i Stave. Den distale 

Fig. 15. Isidella lofoten-  Dolundel med 8 kraftige Sklerit- 
sis, Polyp, X 10. (Efter 

Brod): ter, der rager frem mellem Ten- 

taklerne. Tentaklerne samt Pin- 

nulae fyldte med næsten glatte Stave. Den meget tynde 

Bark med lignende Skleritter. 

Isidella lofoténsis M. Sars. (Fig. 15). 

Kolonierne indtil ca. 30 cm. Forgreningen meget sparsom, 

hovedsageligt i et Plan. Hornleddene ca. 1 mm lange, Kalkleddene 

40—50 mm. Polypperne skraat stillede, pegende opad, slanke, 

cylindriske, indtil 4 mm lange og med indtil 0,9 mm lange Tene 

og mindre Stave og lige under Tentaklerne med en Kreds af 

tværstillede, mindre Skleritter. Tentaklerne veludviklede med paa 

langs ordnede, indtil ca. 0,3 mm lange Stave. Pinnulae med min- 

dre og noget mere affladede og tornede Skleritter end ellers i 

Kolonien. Kolonierne hvide, gennemsigtige, med lyst orangefarvede 

Polypper. 

Arten er fundet i den dybe Rende i Skagerak paa en Dybde 
af ca. 500 m. Den kendes iøvrigt fra den norske Kyst og den 

udenfor liggende Fastlandssokkel indtil Lofoten. Dybde-Udbredel- 

sen er ca. 200—700 m. 
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4. Orden Pennatulåcea. 

(Søfjer). 

Kolonierne aldrig fastvoksede og oftest af et mere 

eller mindre fjerformigt Udseende, med en af Hoved- 

polyppen dannet Stamme, delt i en polypfri, oftest 1 en 

Endeblære endende Stilk, Posen eller Pedunculus, der 

stikker løst ned i Bunden, og en polypbærende øvre 

Del, Skaftet eller Rhachis, der sammen med Polyp- 

perne danner det saakaldte Po/vparium. Kolonien op- 

staar fra en Primærpolyp, Hovedpolyppen, ved at der 

fra denne udvikles sekundære Polypper ved Knopskyd- 

ning, samtidig med at dens mest distale Del næsten 

altid reduceres. Der er et veludviklet Kanalsystem, be- 

staaende af dels et centralt og dels et perifert System. 

Det centrale, i Stammen beliggende System dannet af 

2 (mediane) eller 4 (2 mediane + 2 laterale) paa langs 

gaaende Hovedkanaler. De ældste af disse, de 2 hen- 

holdsvis ventralt og dorsalt medianstillede Kanaler, op- 

staaet ved Deling af Primærpolyppens Gastrovaskular- 

hule ved en Skillevæg vokset ud fra Polyppens apikale 

Pol; de laterale Kanaler derimod opstaaet ved sekundær 

Udvidelse af Ernæringskanaler i Længdeskillevæggen. 

Det omkring Hovedkanalen liggende Væv er gennem- 

sat af talrige Kanaler, der staar i Forbindelse med 

saavel Hovedkanalerne som med det perifere Kanal- 

system, der bestaar af de Tvær- og Længdekanaler, som 

forbinder Polypperne indbyrdes. De mediane Hoved- 

kanaler staar gennem Porer i Forbindelse med Omver- 

" denen. Stammen er i Reglen forsynet med et mellem 

Hovedkanalerne beliggende, indre, ektodermalt, bøjeligt, 

stavformet, rundt eller firkantet Akseskelet, der hoved- 
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sageligt er dannet af et hornagtigt Æggehvidestof, Pen- 

natulin, og er forsynet med indlejrede Kalkdannelser. 

Det indre af Stilken indeholder skiveformede Skleritter, 

de øvrige Dele af Kolonien Skleritter, der ofte har 

Form af Naale forsynet med 3 paa langs gaaende 

Ribber (trevingede Skleritter). Muskel- og Nervesyste- 

met er, som Følge af Søfjerenes Evne til ved Hjælp 

af Endeblæren at kunne bevæge sig fra Sted til Sted, 

betydeligt bedre udviklet end hos de andre Octokoral- 
ordener. Nervesystemet forbinder ogsaa de enkelte Po- 

lypper indbyrdes. De dorsale Mesenterialfilamenter er 

længere end de andre. En Polypdimorfisme er meget 

almindelig. Siphonozooiderne mangler i Reglen Retrak- 

torer og Filament, undertiden ogsaa Mesenterier og er 

altid sterile. Det er imidlertid i denne Orden svært at 

trække en skarp Grænse mellem Siphonozooiderne og 

de egentlige Polypper (Autozooiderne), og Forholdet vil 

derfor i Grunden være at betegne som en Polyppolymor- 

fisme (Berg 1941). Her vil imidlertid Betegnelsen Sipho- 

nozooider blive brugt for alle de Polypper, der afviger 

fra det normale Udseende. Søfjerene er særkønnede og 

alle Individer inden for samme Koloni af samme Køn. 

Søfjerene er ligesom adskillige andre Havdyr kendte for at 

lyse ved Pirring. Lyset begynder fra det pirrede Sted og breder 

sig langs bestemte Baner, saa at til sidst hele Kolonien lyser. 

De lysende Celler skal ifølge Buchner være fyldte med Mikro- 

organismer, hvilke frembringer Lyset, hvorfor der her kan tales om 

en Lyssymbiose. I visse Tilfælde skal allerede Ægcellerne lyse, 

og disse maa da være blevet inficerede med Mikroorganismerne. 

Oversigt over Familierne. 

1. Polypperne udspringende direkte fra ØZhachis og stillede i 

bilateral Anordning paa Siderne af dette ...... .....… 2, 
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Polypperne forenede ved deres Basis, anbragte i Rækker 

paa laterale Fortykkelser eller bladformige Polypbærere.. 4. 

2. Polypperne uden Bægre... 1. Kophobelemnénidae (Side 47)… 

Palsperne med Bare USSR FVU EG Rare dl 

3. Polypperne uden Dimorfisme. Aksen firkantet i Tværsnit 
2. Funiculinidae (Side 48). 

Polvpperiie med udpræget Diformisme. 2.0 ne 

3. Protoptilidae (Side 50)2 

4. Polypperne anbragte paa korte ,,Blade"' eller paa laterale 

Fortykkelser. Rhachis tynd... 4. Virgularfidae (Side 51)… 

Polypperne anbragte paa store bladformige Polypbærere. 

Radio re SIE 5. Pennatulidae (Side 58)… 

1. Fam. Kophobelemnåénidae. 

Kolonierne bilaterale, dog med en Tendens til Radi- 

ærsymmetri. Polypperne udspringende enkeltvis ventralt 

og lateralt fra Stammen og paa hver Side anbragte i 

en eller flere, mere eller mindre tydelige Længderæk-- 

ker. De egentlige Polypper uden Bægre og retraktile. 

Siphonozooiderne med Bægre og spredte overalt paa 

Rhachis med Undtagelse af en smal, dorsal, nøgen 

Rhachisstribe. Polypariets Skleritter glatte eller i En- 

derne tornede, trevingede Naale. 

Kophobelémnon Asbjårnsen. 

Bilaterale og langstrakte, i den distale Del køllefor- 

migt fortykkede Kolonier med flere laterale og ventrale- 

Rækker af store Polypper. Aksen afrundet firkantet og 

tynd. Skleritter: trevingede, glatte eller især ved Enderne- 

tornede Naale, der ogsaa forekommer talrigt i Polyp-- 

perne og helt ind 1 Tentaklerne. 

Kophobelemnon stelliferum (0. F. Miller). (Fig. 16). 

Faste, langstrakte, indtil 75 cm langé, kølleformige og distalt 

oftest afrundede Kolonier med en i RØRhachis jævnt overgaaende, i 
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sin øvre Del svagt tenformigt fortykket Stilk 

og 4—5 utydelige, laterale og ventrale Læng- 

derækker af store Polypper. Siphonozooi- 

derne større i den proximale end i den 

distale Del af Polypariet, iøvrigt til Stede 

overalt paa RØRhachis med Undtagelse af den 

dorsale, nøgne RØRhachisstribe og et lille Parti 

under hver Polyp. Siphonozooidernes Bægre 

. ligesom Rhachis's Barklag med indtil 0,6 mm 

lange, trevingede Skleritter. Det indre af 

Stilken med indtil 0,025 mm lange, ovale 

eller rundagtige Skleritter; Barklaget med 

indtil 0,16 mm lange, tornede Stave eller 

Tene. Farven smudsiggullig eller brunliggraa 

med gulbrune til violetbrune Polypper. 

Arten forekommer i de dybere Dele af 
Skagerak og i Koster-, Seglis- og Oslofjor- 
dene paa Dybder omkring 50—530 m. Den 
er iøvrigt udbredt langs den norske Vestkyst 
indtil Lofoten og i hele det nordlige Atlan- . 

terhav, ligesom den ogsaa er angivet fra 
Stillehavet (ved Japan). Den kan findes helt 
ud paa Dybder paa 3600 m eller mere. 

2. Fam. Funiculinidae. 

Kolonierne med langstrakt RØRha- 

chis og med enkeltvist lateralt og 

ventralt staaende, bilateralt anordnede 

og med Bægre forsynede Polypper. 

Alle Polypper, med Undtagelse af det 

kun i de første Leveaar tilstedevæ- 

rende Primærzooid, ens som voksne. Skleritterne i Po- 

lypariet trevingede. 

Funiculina Lamarck. 

Lange, slanke Kolonier, hvor Polypper i alle Ud- 

viklingsstadier forekommer ved Siden af hinanden. 
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Polypbægrene veludviklede, med 

8 spidse Bægertænder dannede af 

Skleritterne. Aksen firkantet. - 

Funiculina quadrangulåris 

(Pallas). (Fig. 17). 

Kolonien meget lang, indtil 1,7 m 

eller længere og distalt oftest let spiral- 

formigt indrullet. Stilken rund, i den 

nederste Del svagt opsvulmet, og meget 

kortere end RØRhachis, der hos store Eks- 

emplarer er 4—9 Gange saa lang som 

Stilken, I de yngste Stadier optræder 

Polypperne parvis, og nye Polypper an- 

lægges ved Overgangen til Stilken, saa 

at Rhachis's nederste Del kun bærer 

smaa og uudviklede Polypper, senere bli- 

ver Anordningen mere uregelmæssig, og 

nye Polypper anlægges i hele RØRhachis's 

Længde. Hos fuldt udvoksede Kolonier 

staar Polypperne tilsyneladende i skraa Fig. 17. Funiculina 
Rækker. Det indre af Stilk og Rhachis quadrångularis, Del 

med smaa, ovale, indtil 0,002 mm lange af Polypariet, 

Skleritter. Rhachis's dorsale Barklag og X ca, 2. 

Barklaget i Stilken med omkring 0,2 mm 

store, aflange, flade og ofte ved Midten indsnørede Skleritter. 

Polypbægrene med omkring 0,5 cm lange, slanke Skleritter ordnede 

1 8 konvergerende Længdegrupper, der danner 8 spidse Bæger- 

tænder. Ved Basis af Bægertænderne en bred Ring af tværstillede, 

naaleformige Skleritter. Farven i Reglen svagt rødgul, undertiden 

brun med violette Polypper. 

Årten er ikke sjælden i Skagerak, hvor den forekommer paa 
Dybder fra 25 m (i Gullmarfjorden) og nedefter. Den findes ved 
den norske Kyst indtil Trondheimsfjorden og er iøvrigt udbredt 
over hele det nordlige Atlanterhav paa Dybder indtil 2600 m, 

ligesom den ogsaa er angivet fra Stillehavet (Japan) og det indi- 

ske Ocean. ; 
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3. Fam. Protoptilidae. 

Bilaterale Kolonier med enkeltvist udspringende Po- 

lypper anbragte i uregelmæssige skraa Rækker lateralt 

og delvis ventralt paa den slanke Rhachis. Polypperne 

med skævt udviklede Bægre, hvis adaxiale Side er 

Fig. 18. Protoptilum thomsoni, formindsket Gengivelse af en 

Koloni og en Del af Polypariet af samme, X ca. 67. 
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mere eller mindre sammensmeltet med Rhachis. Sipho- 

nozooider imellem Polypperne og undertiden ogsaa paa 

den polypfrie dorsale Side af Rhachis. Polypariet med 

trevingede Skleritter. 

Protéåptilum Kålliker. 

Rhachis langstrakt, tynd. Polypperne tæt stillede, for- 

neden i skraa Rækker, og med skævt udviklede Bægre 

med meget talrige Skleritter, der i Bægerranden rager 

frem som Tænder. Siphonozooiderne anbragte paa alle 

Sider af Rhachis med Undtagelse af en smal, nøgen 

Stribe dorsalt. Skleritterne i Stilkens Barklag trevin- 

gede, naaleformige eller ovale; i Polypariet trevingede 

Naale. 
Protoptilum thomsåni Kålliker (Fig. 18). 

Kolonierne indtil ca. 50 cm eller længere. Rhachis cylindrisk 

eller noget sammentrykt, længere end Stilken. Polypperne paa hver 

Side ordnede i indtil 4 Længderækker, og hos udviklede Kolonier 

tillige ordnede i Skraarækker, der stiger opad mod Dorsalsiden 

og kan indeholde indtil 6 Polypper. Den dorsale, nøgne Midter- 

stribe tydelig; den ventrale dannende en fin Linie, der ofte er 

utydelig eller afbrudt. Polypbægrenes "aabaxiale Side med oftest 3 

mere eller mindre veludviklede Tænder. Siphonozooiderne meget 

talrige og med svagt udviklede Bægre. Polyppernes og Sipho- 

nozooidernes Bægre røde, undertiden højrøde; den retraktile Po- 

lypdel og den dorsale RØRhachisstribe samt Stilken farveløse eller 

gulhvide. 

Årten er fundet en enkelt Gang i Skagerak, paa 784 m. 
Dens Udbredelsesomraade omfatter iøvrigt Norges Vestkyst indtil 
Lofoten, ca. 275—1300 m, samt de varmere Dele af. det nordlige 

Atlanterhav. 

4. Fam. Virgulariidae. 

Bilaterale Kolonier med lang, slank ØRhachis. Polyp- 

perne med Bægre, anbragte i Tværrækker og indbyrdes 
flg 
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forbundne ved deres Basis, idet Rhachis imellem dem 

hæver sig i laterale Fortykkelser eller smaa ,,Blade"" 

saakaldte Polypbærere. Siphonozooiderne uden Bægre 

og anbragte lateralt paa ØRhachis og undertiden ogsaa 

paa Bladenes Underside og den dorsale Side af Rha- 

chis. Polypariet enten helt uden Skleritter eller med 

trevingede Naale eller runde Plader. 

Oversigt over Slægterne. 

1. Polypperne ordnede i Tværrækker og ofte omgivet af 

kødede Rhachisfortykkelser ...... 1. Pavonåria (Side 52). 

Polypperne ordnede ventralt og lateralt paa RØRhachis paa 

korte, svagt udviklede, bladformige Polypbærere........ 2, 

2. Et Bundt tydeligt fremragende Skleritter under Polyp- 

BEER ES KEY byd 1 SR DRE AR 2. Stylåtula (Side 53); 

Ingen Skleritbundter under Polypbærerne............. 

3. Virgulåria (Side 55). 

1. Pavonåria Kolliker. 

Polypperne anbragte i tætte, skraa Tværrækker paa 

hver Side af den sammentrykte Rhachis og ofte omgivne 

af kødede Fortykkelser. Polypbægrene skævt udviklede, 

med 2 større, abaxiale Tænder. Siphonozooiderne an- 

bragte dels lateralt paa Rhachis mellem Polyprækkerne 

(hos de nordiske Arter gaar de ikke over paa Dorsal- 

siden) og dels i en lateral Længderække paa hver Side 

neden for nederste erkendelige Polyprække. 

Oversigt over Arterne. 

Indtil 15 Polypper i hver Skraarække. Polypperne i Skraaræk- 

kerne omgivet af en fælles, veludviklet Rhachisfortykkelse. 

1. finmårchica (Side 53). 

Indtil 6 Polypper i hver Skraarække. Polypperne ikke omgivet 

af Rhachisfortykkelser SSF. 2. christii (Side 53). 
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1. Pavonaria finmårchica (M. Sars). (Fig. 19). 

Kolonierne kraftige, kødede og meget lange (indtil ca. 1,8 m). 

Polypbærerne lave, meget kødede, med indtil 15 Polypper, og for- 

løbende i skraa Retning fra Dorsalsiden opad mod Ventralsiden, 

hvor de støder sammen. Polypbægrene med 2 tæt staaende, abaxi- 

ale Tænder. Siphonozooiderne ret faatallige; i de laterale, under- 

tiden i en Rende indsænkede Længderækker adskilte af store 

Mellemrum og ofte noget forskudt i Forhold til hinanden, saa at 

Siphonozooidestriberne syner dobbelte. Farven smudsigrød, Stilken 

noget mørkere og Polypperne brunlige. 

Arten forekommer i de dybere Dele af Skagerak og er ogsaa 
taget ved Kosterøerne ved Bohuslån paa en Dybde af 186 m. Den 
er iøvrigt udbredt langs den norske Kyst indtil Finmarken, 40— 
530 m, i det nordlige Atlanterhav, hvor den ved Amerika er fun- 
det paa Dybder ned til 1790 m, samt i det Okhotskiske Hav. 

2. Pavonaria christii (Koren & Danielssen). (Fig. 20). 

Kolonierne spinkle, kun lidt kødede og temmelig lange (indtil 

ca. 90 cm). Polypperne ordnede som hos foregaaende Art, men 

ikke omgivne af Fortykkelser og kun med indtil 6 Polypper i hver 

Tværrække. De skævt udviklede Polypbægre med 2 noget uregel- 

mæssige, abaxiale Hovedtænder. Siphonozooiderne ret faatallige; 

de laterale Siphonozooidlængdestriber under Polypperne enkelte. 

Farven rød. 

Årten er ved Danmark fundet paa Jydske Rev i Vesterhavet. 
Dens Udbredelsesomraade omfatter iøvrigt foruden Nordsøen, den 
norske Vestkyst fra Jåderen (Syd for Bergen) til Finmarken samt 
Færøerne. Dybde-Udbredelsen er 60—370 m. 

2. Stylåtula Verrill. 

Bilaterale, langstrakte Kolonier med smaa svulst- 

eller bladformige Polypbærere, der støttes af en paa 

deres Underside anbragt Skleritplade, fra hvilken store 

Naale rager frit frem. De lige store Polypper fra Be- 

gyndelsen anlagt i det defenitive Antal. Siphonozoo- 

iderne anbragt mellem ,,Bladenef", Polypskleritterne tre- 

vingede; den ydre Halvdel af Pladernes store Naale 

dog rund og kegleformigt tilspidset. 
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Fig. 19. Pavonaria fin- Fig. 20. Pavonaria christii, en Koloni, 

marchica, Del af Poly- SX ca. i, og en Del af Polypariet af 

pariet, X ca. 4. samme, X ca. 61. 

Stylatula élegans (Koren & Danielssen). (Fig. 21). 

Kolonierne meget slanke (indtil 35 cm lange) og med svagt 

udviklede, spredt staaende ,,Blade" med indtil 6 temmelig store 

Polypper. Polypbægrene store, glatte, uden Tænder eller Vorter 

og tydeligt adskilte helt til Basis. Siphonozooiderne anbragte late- 

ralt paa RØRhachis i en tæt Gruppe over hvert Blad. Skleritpladerne 
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dannet af indtil 0,5 mm lange, trevin- 

gede, stav- eller tenformede Naale 

med undertiden glat afrundede Spid- 

ser, og indtil 2,4 mm lange, slanke 

Naale, der rager frit frem under Bladet 

og i Keglen'et lille Stykke frem over 

Polypbaserne. Tentaklernes aborale Side 

med et kraftigt udviklet Baand af tre- 

vingede Skleritter. Aksen rund. Farven 

orange til lys kødfarvet med blodrøde 

Bladbaser eller grønliggul med mørke- 

grønne Bladbaser. 

Arten er fundet flere Steder i Ska- 
gerak, saaledes i Kosterfjorden ved 
Bohuslån, ved Dråbak, Vest for Ska- 
gen og i den dybe Rende, hvor den 
synes at være almindelig. Dens Udbre- 
delsesomraade omfatter iøvrigt den nor- 
ske Vestkyst indtil Lofoten samt det 
nordlige Atlanterhav. Dybde-Udbredel- 
sen er ca. 15—1000 m. 

35 Poroularia  Lamarck. 

Kolonierne oftest lange og 

slanke, med talrige, lave, men 

brede Polypbærere, der ligesom 

Polypperne aftager i Størrelse 

saavel mod Polypariets proximale 

som dets distale Del, hvor Aksen 

ender med en nøgen Spids. Po- 

lypperne retraktile i Bægre, der 

== 

VAR k: 

SUTTER sltegs 8% 57 

mm 

CAW 

LAGRE: i 

KAY 14 AV Al Y SÅS 
QIV RENS SÅ 4 SR. 
UTAN NKO RIP AT ES SÅR 
RR T. g 

(NZ y 
rr. 

Fig. 21. Stylatula elegans, 

lidt formindsket Gengi- 

velse af Polypariet og en 

Del af samme forstørret. 

(Efter Marshall). 

mangler Skleritter. Neden for Polypperne to laterale 

Længderækker af Siphonozooider. Stilkens indre Parti 

med smaa, ovale Skleritter, men Skleritter iøvrigt mang- 

lende. 
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Fig. 22. Søstraa, Virgularia mirabilis, to Kolonier 

i formindsket Gengivelse og et Udsnit af Polypariet 

forstørret. 

Oversigt over Arterne. 

Polypbægrene uden", Tænder” eller Vorter,. 2... sneen 

1. miråbilis (Side 57). 

Polypbægrene med 8 smaa, papil- eller vorteagtige ,,Bæger- 

tænder 3 24 Co Rae HERE NERE 2. tuberculåta (Side 57). 
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1. Virgularia miråbilis (O.F. Miller). (Fig. 22). 
(Søstraa). 

Kolonierne slanke, indtil ca. 50 cm lange, og med tydeligt 

bladformede, ikke kødede og med indtil 16 Polypper forsynede 

Polypbærere, der oftest forløber fra Ventralsiden opad mod Dorsal- 

siden og subalternerer, sjældnere er stillede lige over for hinanden. 

Polypbægrene glatte, uden ,, Tænder" eller Papiller i Randen. Sipho- 

nozooiderne anbragte dels lateralt paa RZRhachis i en- eller toradede 

Tværrækker lige under Bladene og dels paa hver Side af Rhachis 

neden for Polypbærerne i en enkelt eller dobbelt, alternerende 

Række, der ikke er indsænket i nogen Rende. Aksen rund i Tvær- 

snit. Farven gullig orange til hvidlig kødfarvet. Arten er. ovipar. 

Arten forekommer i Kattegat, Storebælt, Øresund, Skagerak 
og Nordsøen. Dens Udbredelsesomraade omfatter iøvrigt den norske 
Kyst indtil Lofoten, det nordlige Atlanterhav indtil Azorerne i Syd, 
samt Middelhavet og Sortehavet. Dybde-Udbredelsen er 10—360 m. 

2. Virgularia tuberculåta Marshall. (Fig. 23). 
(V. cladiscus Jungersen). 

Kolonierne slanke, indtil 50 cm lange, paa den nedre Del af 

Rhachis med omtrent modstillede og højere oppe med alternerende 

Polypbærere, der bærer 3—4 (6), basalt noget sammenvoksede 

Polypper. Polypbægrene med 8 smaa, papil- eller vorteagtige, 

mere eller mindre tydelige ,,Bægertænder" og ofte ogsaa med 8 

svage Længderibber. Under hver Polypbærer 3—4 laterale Sipho- 

nozooider ordnet i en 

enkelt eller ofte dob- 

belt Række. Ingen 

Skleritter. Farven 

gullighvid. 

Årten forekommer 
i Skagerak i den dybe 
Rende, hvor den synes 
at være almindelig, og 
1 Gullmarfjorden. 
Dens Udbredelsesom- 
raade omfatter iøvrigt 
Norske Havet, hvor 
den forekommer langs " Fig. 23. Virgularia tuberculata, Del af 

den norske Kyst indtil » Polypariet, X ca. 8. (Efter Grieg). 
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Finmarken, ved Spitsbergen og Østgrønland, samt Karahavet og det 
østlige Nordatlanterhav fra Irland til Island. Den kan træffes ved 
negativ Temperatur. Den er iøvrigt ogsaa blevet angivet fra de 
Kap Verdiske Øer. Dybde-Udbredelsen er fra 35 m (i Gullmar- 
fjorden) til ca: 1050 m. 

5. Fam. Pennatulidae. 

Bilaterale Kolonier med veludviklede, bladagtige 

Polypbærere, paa hvis ventrale Rand Polypperne er 

«anbragte. Polypperne med Bægre med Tænder dannet 

af Skleritterne. Siphonozooiderne anbragt paa den dor- 

sale og undertiden ogsaa den ventrale Side af Rhachis, 

hvorfra de sædvanligvis trænger ind mellem Bladene. 

I det indre af Stilken smaa ovale Skleritter; i Stilkens 

og Rhachis' Barklag stav- eller pladeformige Skleritter 

og 1 Bladene, Polypperne og ofte ogsaa Tentaklerne 

større eller mindre trevingede Naale. 

Pennåtula Linné. 

Polypbægrene med 8, sjældnere færre Tænder. Sipho- 

nozooiderne med Bægre, og altid til Stede dorsalt og 

ofte ogsaa lateralt og ventralt paa RØRhachis og under- 

tiden paa den dorsale Bladkant. Polypariet med trevin- 

gede Skleritter, hvis Midterparti dog ofte er rundt og 

uden Vinger. Stilkens Barklag med pladeformige eller 

utydeligt trevingede og stavformige Skleritter. 

Oversigt over Arterne. 

1. [Siphonozooiderne i skæve Rækker paa Rhachis og gaa- 

ende over paa den dorsale Bladkant, men for største Delen 

ladende den dorsale Side af ØRhachis nøgen........... 

3. gråndis Side 60).] 

Siphonozooiderne ikke gaaende over paa den dorsale Blad- 

kant. Den dorsale Side af Rhachis tæt besat med Siphono- 

zooider, saa at højst en smal Midterstribe er nøgen... 2. 
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1. phosphårea (Side 59). 

To Slags Siphonozooider, en større og en mindre Type. 

2. aculeåta (Side 60). 

1. Pennatula phosphårea Linné. (Fig, 24, 25). 
(Den almindelige røde Søfjer). 

Kolonierne indtil ca. 12 cm lange. Polypbærerne med indtil 

over 20 Polypper i Række. Polypbægrene næsten altid 8-tandede. 

Siphonozooiderne ordnede i talrige, tæt stillede Skraarækker, der 

samtidig paa hver Side af den forskellig lange, dorsale Rhachis- 

stribe danner ca. 8, undertiden lidt flere, undertiden lidt færre, 

Fig. 24. Den alminde- 

lige røde Søfjer, Pen- 

natula phosphorea, 

X ca. 2. (Efter 

Jågerskidld). 

Længderækker. Siphonozooider og- 

saa til Stede lateralt mellem Bla- 

dene, og undertiden ogsaa paa Ven- 

tralsiden af Rhachis. 

Siphonozooider af omtrent ens Stør- 

De dorsale 

relse og abaxialt forsynede med et 

tæt Panser af vifteformigt ordnede 

Skleritter, saa at Khachis ser ud 

som dækket af Skæl. Farven mørke- 

rød til hvid. Ved Skandinavien er 

Arten formodentlig normalt vivipar. 

Der er blevet beskrevet flere 
Varieteter af P. phosphorea med 

SUNDEDA WAN 

He pb > 

(22 
Fig. 25. Pennatula phospho- 

rea, Del af RØRhachis set fra 

Dorsalsiden, visende de vifte- 

formige Skleritbundter i Si- 

phonozooiderne, X 15. 

(Efter Broch). 

MS 
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forskellig geografisk Udbredelse; de danske Eksemplarer hører til 
Formen variegata. 

Arten forekommer i Skagerak, Nordsøen og Kattegat, hvor 
den er meget almindelig, samt i den nordligste Del af Øresund. 
Formen variegata er iøvrigt udbredt i hele det østlige Nordatlan- 
terhav og forekommer ved Norge indtil Trondheimsfjorden. Arten 
synes at være kosmopolitisk. Formen variegata's Dybde-Udbredelse 
er ca. 15 —150 m, andre Varieteter er fundet paa Dybder indtil. 
450 m. 

2. Pennatula aculeåta Koren & Danielssen. 
f (Fis. 26): 

Kolonierne indtil ca. 20 cm lange. Polypbærerne med indtil 15 

Polypper i Række. Polypbægrene næsten altid 8-tandede. Siphono- 

gns Uy zooiderne anbragte paa Dorsalsiden, af to 

W i % VÅ Slags, en mindre Type med vifteformigt ord- 

(7 nede Skleritter og en større Type med keg- 

MÅ leformigt ordnede, større Skleritter, der rager 

ud som Pigge; den mindre Type i indtil 12 

N Længderækker paa hver Side af den forskel- 

Nl lig lange Rhachisstribe, den større Type i 

VINNY | indtil 5 Rækker imellem de mindre. Polypa- 
/ 

) | 
N VD ag) riet kraftigt rødt til violet; Stilken og Rha- 

NNU F &é chis lysere. 

Arten er taget en enkelt Gang i Skage- 
Fig. 26. Pennatula rak, imellem Hirtshals og Arendal paa en 
aculeata, Del af Rha- Dybde af 420—660 m. At den skulde være 
chis set fra Dorsal- taget ved Oslofjordens Udløb, som Pax (1936) 
siden, visende Skle- angiver med Broch som Kilde, er derimod 

ikke rigtigt, idet paagældende Eksemplar 
' ifølge Meddelelse fra Professor Broch har 

to Slags Siphono- . É 
i vist sig at være en Pennatula phosphorea. 

zooider, X 15. P. aculeata's Udbredelsesomraade omfatter 
(Efter Broch). den norske Kyst indtil Lofoten og hele det 

nordlige Atlanterhav indtil Azorerne i Syd. 
Årten er iøvrigt ogsaa blevet angivet fra Ny Amsterdam i det indiske 
Ocean. Dybde-Udbredelsen er 20—2300 m. 

ritanordningen i de 

[3. Pennatula gråndis Ehrenberg. 

Kolonierne indtil ca. 80 cm lange, men med ret ringe Bredde. 
Stilkens øvre Del med en kraftig, skarpkantet, dobbeltkegleformet 
Opsvulmning. Polypbærerne med en næsten lige, dorsal og en 
tydelig konveks, ventral Kant med de talrige Polypper anbragte i 
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uregelmæssige, tæt stillede Rækker, der hos fuldt udviklede Polyp- 
bærere ikke gaar over paa RØRhachis. Polypbægrene med 8 Tænder, 
blandt hvilke een i Reglen er betydeligt kraftigere end de andre. 
Den dorsale Side af Rhachis med en smal Stribe Siphonozooider 
paa hver Side af den brede, nøgne Rhachisstribe. Tætte Tvær- 
rækker af Siphonozooider gaar desuden over paa den dorsale 
Bladkant, hvor de dækker den inderste Halvdel eller to Trediedele 
af denne, ligesom laterale Siphonozooider danner tætte Tværstriber 
paa RØRhachis oven over Bladfæsterne. Skleritterne i Polypbærerne 
og Polypbægrene kraftige, trevingede Naale med bredt afrundede 
eller udbredte Ender. Ingen Tentakelspikler. Farven mønjerød eller 
mørk orange. 

Arten er endnu ikke kendt fra Farvandene omkring Danmark, 
men forekommer ved den norske Vestkyst fra Ekersund til Lofoten, 
90—720 m. Den er iøvrigt udbredt i det nordlige Atlanterhav, 
hvor den ved Nordamerika er fundet paa Dybder indtil 2300 m.] 

[2. Underklasse Ptychodactiåria. 

Skeletløse, enlige Anthozoer med 12 primære Mesenterier. 

Kropvæggen med et svagt udviklet Længdemuskel- og Nervelag. 

Ingen Basilarmuskler. Ingen udpræget 

Sphinkter. Mesenterierne ordnede efter 

6-Tallet som hos Actiniaria. Filamentet 

uden Fimrestriber, men i Reglen i den 

distale Del trukket ud i 2 Flige, der 

minder om en paa langs spaltet Tragt. 

Kønsorganerne neden for Filamenterne. 

Ægcellerne paa Stilke, ikke indlejrede i 

Mesogloeaens Hovedlamel. Nældekapsel- 

typer: Atricher og Spirocyster, de sidste 

meget faatallige. 
Fig. 27. Filamentet hos 

en Ptychodactarie (Dac- 

Fam. Ptychodactiidae. tylanthus), mu Mund- 

Ptychodåctis Appellåf. skive, m Længdemusk- 

RKrosokasen alt VGA” et 1 ler i Mesenteriet, r den 
v n , 

LE RR adel EAR EET om en spaltet Tragt 

mindende distale Del 
retraktile. Svælgrøret meget kort, ikke af Filamentet, d Næl- 

Kun 1 Familie: 

Ingen Sphinkter. Tentaklerne talrige, ikke 

skarpt afsat fra Mundskiven. Ingen tyde- dekirtelstriberegion. 

lige Svælgrender. Mesenterierne talrige, (Efter Carlgren). 
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og i det mindste de af Iste 

Orden fuldstændige. 

Ptychodactis påtula 

Appellåf. (Fig. 28). 

Kroppen lavere end bred, 

med en meget vid, i kontra- 
heret Tilstand med talrige, 
cirkulære Furer forsynet Fod- 
skive. Indtil ca. 120 Tentak- 

ler ordnede efter 6-Tallet 

. ligesom Mesenterierne. Me- 
senterierne i et Antal af indtil 
ca. 140—150, talrigere i den 

basale end i den distale Del af Kroppen. 2 Par Retningsmesente- 
rier, Mesenterierne af I1ste og i Reglen ogsaa de af 2den Orden 
fuldstændige og med krusede Forlængelser af Svælgrøret. De atri- 
che Nældekapsler smaa overalt i Ektodermen og Filamenterne. 

Farven noget varierende. Gule Eksemplarer med laksefarvet Fila- 
ment er fundet paa Primnoa, blaa Eksemplarer paa Paramuricea. 
Et Eksemplar taget paa døde Lophelia var ved Fangsten smud- 
siggraat med et Anstrøg af blaat, mindende om Lopheliaskelettets 
Farve, men blev efter kortere Tids Ophold i Akvarium gult. Da 
Eksemplaret blev taget op med Skraberen, hang det ved Lophe- 
liaen som en lang Slimklat, der mere mindede om en Gople end 

om en Anthozo. I Akvariet, hvor den satte sig fast, var Tentak- 
lerne altid i livlig Bevægelse. 

Fig. 28. Ptychodactis patula. 

(Efter Appellåf). 

P. patula er endnu ikke funden i danske Farvande. Da døde 
Koralrev imidlertid ikke er sjældne i Skagerak, og da baade Primnoa 
og Paramuricea lever der, er det ikke umuligt, at den kan blive 
fundet der. I sin Udbredelse er den en nordlig Form, der er fun- 
den i Trøndheimsfjorden, i Malangen Fjord noget Nord for Lofo- 
ten, Nord for Island og i Kotzebue Sund, Alaska. Dybde-Udbre- 
delsen er ca. 50—350 m.]| 

3. Underklasse Cerianthåria. 

Enlige, ikke fastvoksede Anthozoer med cylindrisk 

Krop, afrundet aboral Kropende, der ofte er forsynet 

med en Pore, og et meget kraftigt udviklet Længde- 

muskellag i Kropvæggen. Tentaklerne ordnede i een 

eller flere Kredse (Cycler), dels lige omkring Munden, 
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Mundtentakler, og dels ved Mundskivens Rand, Rand- 

tentakler; mellem Mund- og Randtentakler en tentakelfri: 

Zone. Aldrig mere end een Mund- og een Randten- 

takel udgaaende fra hvert Radiærkammer. Een, dorsal. 

Svælgrende, der ofte er 

bred og da fæstet til < 

Kropvæggen ved flere SØ 

Mesenterier, og under- SØ 

tiden stærk forlænget og SRY 

da hængende nedenfor 

den øvrige Del af Svælg- 

røret, idet den danner en 

saakaldt Hvposulcus, der 

ofte er trukket ud i 2 

Hemisulci. Mesenterierne Go ØS 

tynde, ordnede i ,,Coup- ; 

ler" og bortset fra de GS GDG SE 

alleryngste fuldstændige. SSG 

ET VV? 
ul ll i 
ak mm 

W 

Mesenteriemusklerne me- 

get svage, Længdemusku- Fig. 29. Cerianthus lloydii; Tvær- 

laturen anbragt paa den snit 1 Svælgrørsregionen, d/ Ret- 

ningskammer, sø Svælgrende, mz 

Forøgelseskammer. 

vendte Side af Mesente- (Efter Carlgren). 

riet. Kønsorganerne paa 

fra Retningskamret bort- 

Højde med Filamentet. Kun eet Retningsmesenteriepar,,. 

det dorsale. 

Naar de første 6 Mesenterier, de saakaldte Proto-- 

cnemer, er anlagt, opstaar de øvrige Mesenterier, Meta- 

cnemerne, i en enkelt Zone (Forøgelseskammeret) modsat 

Retningskamret. Metacnemerne er ofte tydeligt ordnede 

1 Grupper paa fire. I hver Mesenteriekvartet er da det: 
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hos Pachycerianthus ingen 

multiplicatus; Mesenterierne er i Svælgrørsregionerne angivet ved 

Diagram af Mesenterieanordn Fi, 20, 

Po, Pz iste, 2det og 3die Py, 

Protocneme, m4, my, ms, m4 Metacnemer af henholdsvis I1ste, 2den, 

punkterede Linier, si Svælgrenden, 

beregion, c Craspedonemer i 

Fimrestriberegionen, x et overskydende, unormalt udviklet Mesen- 

i 3die og 4de Kreds. nd Nældekirtelstr 

terium. (Efter Carlgren). 
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første og tredie Mesenterie regnet ud fra Retnings- 

kammeret fertilt, det andet og fjerde derimod i Reglen 

sterilt. Mesenterialfilamenterne er veludviklede og dif- 

ferentierede i to eller tre Regioner: en oftest lige, 

øverste Fimrestriberegion, Orthocraspedon, en i Reglen 

stærkt snoet Nældekirtelstriberegion, P/ectocraspedon, 

in 
ll Å 

É (i Ol ll lg) 

ere ALE of Nisse 

Fig. 31. Tværsnit af Fimrestriberegionen noget 

under Svælgrøret hos Arachnactis albida; m/ Mid- 

terstriben, mm Fure i denne, s Slimkirtel, sp Spi- 

rocyst, f/ Fimrestribe, E Endoderm. (Efter Carlgren). 

og nederst en lige, tyndere Smaafilamentregion, 7e/0- 

craspedon. Den mellemste Region uden, de andre med 

Længdemuskler. Mesenterierne har altid Fimrestriber; 

men Nældekirtelstriber og Smaafilament mangler paa 

nogle. Filamentregionerne kan være forsynede med lige 

eller mere eller mindre foldede Fremspring, Craspedo- 

nemer. Særlige Udformninger af Telocraspedon er de 

traadformige Acontioider, der hovedsageligt indeholder 

Kirtelceller og ligesom Botrucniderne, der er drueklase- 

5 
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agtige Organer sammensat af runde Knopper, Cnidorager, 

oftest danner Afslutningen paa Smaafilamentregionen. 

Nældekapseltyper: Atricher, Holotricher, mikrobasiske 

b-Mastigophorer og Spirocyster. 

Ceriantharierne er Hermafroditter. Kønsløs Forplantning fore- 
kommer ikke; men et Par Tilfælde af Tværdeling er dog blevet 
iagttaget. Zooxantheller forekommer ikke i deres Væv. 

Ceriantharierne lever paa blød Bund eller i Sand i ofte meget 
lange Slam- eller Sandrør, som de selv danner ved fra Kropvæg- 
gens Slimceller at afsondre et Sekret, der blandes med Slammet. 
Botrucnidifer norvegicus lever dog imellem døde Lophelia. De har 
i Reglen pelagiske Larver, og et stort Antal saadanne er blevet 

beskrevet, selv om man kun undtagelsesvis har kunnet afgøre hvil- 
ken Bundform, de tilhørte. Larverne er derfor rent foreløbigt 
blevet opstillet med særlige Artsnavne i særlige Slægter. Nogle 
Ceriantharier er dog muligvis fritsvømmende hele deres Liv. 

Ceriantharierne konserveres bedst i Formol efter først at være 
blevet bedøvede med Magniumsulfat. Paa Grund af Kropvæggens 
kraftige Længdemuskulatur skal der dog temmelig store Doser af 
Bedøvelsesmidlet til. Larverne kan ligeledes med Fordel konser- 
veres i Formol. 

Underklassen inddeles i 3 Familier, der alle er repræsenteret 
i skandinaviske Farvande. 

Oversigt over Familierne. 

1.. Baade Acontioider og "Botrucnider mangler 1.04. 

1. Ceriånthidae (Side 66). 

Enten Acontioider eller Botrucnider findes...... ..... 2: 

2. Acontioider findes, men Botrucnider mangler.......... 

2. Arachnånthidae (Side 70). 

[Botrucnider findes, men Acontioider mangler ......... 

3. Botrucnidiféridae (Side 72).]J 

1. Fam. Ceriånthidae. 

Ceriantharier uden Acontioider og Botrucnider. 

Oversigt over Slægterne. 

Andet Par Protocnemer lange, fertile. 1. Ceriånthus (Side 67). 

Andet -Pår Protocnemer korte, stene NISSER ROSER 

2. Pachyceriånthus (Side 69). 
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1. Ceriånthus Delle Chiaje. 

2det Par Protocnemer lange, fertile og med svagt 

udviklet Plectocraspedon, hvis saadant da findes. Mesen- 

teriekvartetterne mere eller mindre regelmæssigt afta- 

gende i Længde henimod Forøgelseskamret. 

Cerianthus lloydii Gosse. (Fig. 32 b og 33). 

En middelstor til stor Art med temmelig korte Randtentakler. 

Anordningen af KRandtentaklerne regnet udfra KRetningstentaklen 

Rt. 

(Rt.) hos yngre Individer”): ... FANS, 2 1,3,2,3 1,3,2,3 

3,231 1.55 Hos ældre Individer: 2. | 3 85 7 1.9973 4 
Rt. 

BENT 39 1411/93 412 485 4145 34140 991.10 Mund- 

retningstentaklen mangler. Anordningen af Mundtentaklerne noget 
i Rt. 

sandede 1.00 24 0508 1.413214014554 1,959 
(2) |1(4) (3) (3) (4)] (2) 

4,3,1,2|... Svælgrenden smal, Hyposulcus svagt udviklet. 2det 

Par Protocnemer og I1ste og 3die Metacneme i de ældste Mesen- 

teriekvartetter meget lange, næsten naaende til Kroppens aborale 

Del, og med lige eller i kontraheret Tilstand noget snoet Ortho- 

craspedon uden Craspedonemer. 2det Par Protocnemer og Kvar- 

tetternes 1ste og 3die Metacneme med meget lang Telocraspedon. 

Farven en Del varierende. Kropvæggen hvid til gullig, i den mest 

distale Del ofte nøddebrun. Randtentaklerne ofte hvidlige, under- 

tiden med brune Tværbaand paa Indersiden, og hos store Eksem- 

plarer ofte ensfarvet rødbrune; ved Basis med en hvid Ring og 

”) Tentakelformlen angiver dels, hvor mange Kredse Randtentakler 
der er, dels i hvilke Kredse, Tentaklerne staar, naar man tæller ud fra 

Retningstentaklen, der i dette Tilfælde er anbragt i 2den (= næstyderste) 
Kreds. Til begge Sider for Retningstentakelen er Anordningen symmetrisk. 
"De tre paa hver Side nærmest Retningstentakelen staaende Tentakler er an- 
bragt henholdsvis i 3die, 2den og iåste Kreds og staar i Forbindelse med Radi- 
ærkamrene mellem Protocnemerne; og derpaa følger Tentaklerne i Grup- 
per paa fire, svarende til Mesenteriekvartetterne. Adskillelsen mellem 

Grupperne er markeret ved lodrette Streger. Bortset fra de alleryngste 
Grupper er Tentakelanordningen i Reglen den samme indenfor alle Grup- 
perne. 

5% 
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under denne med et baandfarvet, chokoladebrunt Parti. Mundtentak- 

lerne ensfarvede, paa Indersiden nøddebrune til chokoladefarvede, 

paa Ydersiden lysere. Mundskiven mere eller mindre uigennemsigtig 

hvid og ofte med Retningskamret stærkere markeret. Svælgrøret 

Fig. 32. a Pachycerianthus multiplicatus, X æ, 5 Cerianthus lloydii, 

X 2, c Stykke af Fimrestriberegionen med fligede Craspedonemer 

af Pachycerianthus multiplicatus. (Efter Carlgren). 
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af samme Farve som Kropvæggen eller rødbrunt; Svælgrenden 

næsten farveløs. I konserveret Tilstand kan Arten opnaa en Længde 

paa indtil 21 cm og en Bredde paa 1,5 cm. Den er dog i Reglen 

betydeligt mindre. 

C. lloydii er ret alminde- 
lig paa Sand- eller Slambund 
i Skagerak og Kattegat, 10 
—85 m, og gaar ogsaa ned 
i Øresund. Dens øvrige Ud- 
bredelse omfatter Nordsøen, 
de britiske Øer, Norges Ky- 
ster og formodentlig ogsaa 
Vestgrønland, Vestspitsber- 
gen, Barentshavet og Kara- 
havet. 

C. lloydii's Larve, Syna- 
rachnactis bournei, der 

er ret almindelig i Kattegat 
og Skagerak, adskilles let 
fra den neden for omtalte Arachnactis albida derved, at Randten- 
taklerne er korte og udvikles tidligere end hos A. albida, nemlig 
allerede naar 3 ,,Couplerff af Randtentakler er anlagt. S. bournei 
har smal Svælgrende, mangler Acontioider og har ingen Mundten- 
takler udviklet fra Retningskamret og det nærmest liggende Radiær- 
kammer paa hver Side af dette. 

Fig. 33. Synarachnactis bournei. 

(Efter Carlgren). 

2. Pachyceriånthus Roule. (Fig. 326, c). 

2det Par Protocnemer korte, sterile og med veludvik- 

let Plectocraspedon. Mesenteriekvartetterne aftagende i 

Længde henimod Forøgelseskamret. 

Kun 1 Art i danske Farvande: 

Pachycerianthus multiplicåtus Carlgren. 

En stor Art med ca. 160—170 eller flere meget lange Randten- 

takler. Anordningen af Randtentaklerne: ... | 1. 352:4 | 173;:2,.4 | 

Rf: 

184323, 84 4,2,3,1 4,2,3,1!... Anordningen af Mund- 

Rk | 

tentaklerne: ... Salater 2 4 1,3 2,1,3,4 | 2,1, 3,4 

% 43, 9 45380 | 4319 | .……… Svælgrenden temmelig smal. 
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Hyposulcus kort. Protocnemerne samt 2det, 3die og 4die Metac- 

neme i Mesenteriekvartetterne korte. Mesenteriekvartetternes Iste 

Metacneme derimod meget langt, næsten naaende til den aborale 

Pol. Mesenteriekvartetternes 1ste og 3die Metacneme med meget 

talrige Craspedonemer paa Orthocraspedon, hvilket giver dem et 

fliget Udseende. Farven varierende. Kropvæggen kød- eller lakse- 

farvet. Randtentaklerne lysegraa til laksefarvede med 5—9 brune 

Tværbaand, der undertiden er saa svage, at Tentaklerne syner 

ensfarvede. Nogle Randtentakler undertiden med et violet Anstrøg. 

Mundtentaklerne ensfarvet graabrune; kontraherede Tentakler under- 

tiden med svagt grønlige Spidser. Mundskiven med gulgraa og 

gulbrune Radiærstriber. Svælgrøret rødbrunt til mørkebrunt. Svælg- 

renden farveløs. I konserveret Tilstand opnaar Arten en Længde 

paa 16 cm og en Bredde paa 3 cm. 

Larven har kun et ganske kortvarigt pelagisk Liv paa et Par 
Dage, inden den synker til Bunds og kryber ned i Slammet. Den 
har paa dette Tidspunkt endnu ikke uddannet nogen Tentakler. 

P. multiplicatus forekommer i de dybe Dele af Kattegat og i 
Skagerak. Den er derudover kun kendt fra Trondheimsfjorden. 

2. Fam. Årachnånthidae. 

Ceriantharier med Acontioider paa 2 til flere Me- 

senterier. 

AÅrachnåctis M. Sars. 

Ceriantharie (-Larve?) med Acontoider og saavel 

Rand- som Mundtentakler. Randtentaklerne meget lange 

og anordnet ...1,1,1,1, mg 1,1,1,1... Mundtentaklerne 

anotdnet 11350; SE 0, 1,1,1... Svælgrenden mere 

eller mindre bred. Hyposulcus veludviklet. 2det Par Pro- 

tocnemer med Plectocraspedon og kortere end det Iste 

Par Metacnemer, der i deres nederste Ende bærer 

Acontioider. 

Årachnactis ålbida M. Sars. (Fig. 34). 

Kroppen i de yngste Stadier skiveformet, senere mere cylin- 

drisk og i de ældre Stadier med tilspidset aboral Ende. Rand- 
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tentaklerne meget lange. Randretningstentaklen udviklet omtrent 

samtidig med eller lige efter Anlæggelse af det 4die ,,Coupelff af 

Randtentakler. Svælgrenden bred og forbundet med 4—6 Mesen- 

terier. Hyposulcus meget bred og omtrent af Svælgrørets Længde 

eller længere. 1ste Par Metacnemer meget lange, næsten naaende 

til den aborale Pol. 2det Par Protocnemer noget kortere. Iste 

Metacneme i de ældste Mesenteriekvartetter med uudviklede eller 

) 

5 

SEG 

Fig. 34. Arachnactis albida. (Efter Carlgren). 

temmelig veludviklede Kønsorganer. Kroppen hvid eller svagt brunlig. 

Randtentaklerne med gulbrune Spidser, ellers farveløse. Mundtentak- 

lerne mørkebrune. Kønsorganerne brune. Kroppen i konserveret 

Tilstand indtil 1,5 cm lang. Randtentaklerne indtil 3,5—4 cm og 

Mundtentaklerne indtil 0,4 cm. 

C. albida er ifølge Litteraturen taget et Par Gange i Skage- 
rak og Kattegat; men her kan dog foreligge en Forveksling med 
Larven af C. lloydii. A. albida's væsentligste Udbredelsesomraade 
synes at være i Atlanterhavet Vest for Skotland og mellem Fær- 
øerne og Hebriderne; den er dog ogsaa fundet i Nordsøen og 
ved Norges Vestkyst, og det er saaledes ikke udelukket, at den 

med Golfstrømmen kan være blevet ført ind i Skagerak. 
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Det er endnu ikke med Sikkerhed afgjort, om A. albida er 
en Larve, der har en lang pelagisk Udvikling og naar at faa 
temmelig veludviklede Kønsorganer, inden den synker til Bunds, 

eller om det er en Form, som bibeholder den pelagiske Levevis 
hele Livet. A. albida staar imidlertid i hvert Fald meget nær den 
i Trondheimsfjorden fundne Arachnanthus sarsi. 

[3. Fam. Botrucnidiféridae. 

Ceriantharier med Botrucnider paa flere eller færre Mesen- 

terier med Undtagelse af Retningsmesenterierne. 

Botrucnidifer Carlgren. 

Den mest aborale Del af 2det og 3die Par Protocnemer samt 
alle ældre Metacnemer med Botrucnider. Baade 2det Par Protoc- 
nemer og Metacnemerne med Plecto- og Telocraspedon. 2det Par 
Protocnemer lange, fertile. 

Botrucnidifer norvégicus Carlgren. 

En lille Art med ca. 30 KRandtentakler anordnet noget varie- 

rende efter Dyrets Alder; hos større Individer ofte: ...|1,3,2,3 | 
Rt, 

173 1 HK A/S | SS | 050. 4 853 Mundtentak- 
Rt: 

lerne betydeligt færre, anordnet .../1,1,1,1/1,1,0,0,0,1,1 

15%75"5 

1,1,1,1|... Svælgrenden smal, uden Hyposulcus. 2det Par Pro- 
tocnemer meget lange, naaende til Kroppens aborale Ende. Retnings- 
mesenterierne korte. Alle Mesenterier, bortset fra Retningsparret, 
med saavel Plecto- som Telocraspedon. Telocraspedon paa 2det 

Par Protocnemer samt paa Mesenteriekvartetternes 1ste og 3die 
Metacme meget lang. Alle ældre Mesenterier med Undtagelse af 
Retningsmesenterierne med Botrucnider, stærkest udviklede paa 
3die Par Protocnemer samt Mesenteriekvartetternes 2det og 4de 
Metacneme. Farven kun lidt varierende. Kroppen hvid, i den øverste 
Del violet eller kødfarvet. Tentaklerne kødfarvede eller brune med 
et violet Anstrøg. Mundskiven brun, ligeledes med et violet Anstrøg. 
I konserveret Tilstand opnaar Arten en Længde paa ca. 3,5 cm 
og en Bredde paa ca. 0,4 cm. 

Arten er endnu ikke fundet i danske Farvande; men da den 
altid synes at leve mellem døde Lophelia, er det ikke udelukket, 
at den kan findes i Skagerak. Den er temmelig almindelig 1 Trond- 
heimsfjorden. Dybde-Udbredelsen er (50) 100—400 m.] 
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4. Underklasse Zoantharia. 

Oftest fastvoksede og i Reglen kolonidannende An- 

thozoer med 12 primære og flere eller færre sekundære, 

parvis ordnede Mesenterier og een, ventral Svælgrende. 

Mesenterierne dels fuldstændige, saakaldte Macrocne- 

mer, og dels ufuldstændige, saakaldte Microcnemer. 

FA DN 

et 

Fig. 35. Tværsnit gennem en ung Isozoanthus 

af Makrotypen med 6 Par primære Mesenterier 

og 2 Par sekundære (met). (Efter Carlgren). 

Parrene oftest sammensat af et fuldstændigt og et ufuld- 

stændigt Mesenterie. To Typer af Zoantharier forekommer. 

Er de Mesenterier, et paa hver Side, der i 12-Mesen- 

teriestadiet staar nærmest det fuldstændige, ventrale 

Retningsmesenteriepar, fuldstændige, har vi at gøre med 

den saakaldte Makrotype, er de ufuldstændige med den 

saakaldte Mikrotype. Fejlslagninger af saavel nogle af 

de primære som af de senere tilkomne Mesenterier 

kan dog forekomme. Nye Mesenterier anlægges efter 
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12-Mesenteriestadiet som afvekslende Micro- og Ma- 

crocnemer i to Zoner, een paa hver Side af det med 

den .ventrale .Svælgrende… forbundne Retningsmesente- 

riepar. Dorsalt, modsat dette Par, findes et af 2 ufuld- 

stændige Mesenterier dannet Retningsmesenteriepar, der 

imidlertid i Reglen er meget svagt udviklet og kun 

sjældent, og da hos meget langstrakte Former, viser 

den for et Retningsmesen- 

teriepar karakteristiske An- 

ordning af Muskulaturen. 

Kropvæggens  Ektoderm 

og Mesogloea ofte meget 

stærkt 

Sandskorn, 

Foraminiferer eller andre 

Den 

inkrusteret Smed 

Spongienaale, 

Fremmedlegemer. 

Fig. 36. Skematisk Tværsnit af 

en Zoantharie med Mesenterierne 

anordnet efter Makrotypen; Me- 

tacnemerne angivet ved en punk- 

teret Linie. 

øverste Del af Kropvæg- 

gen, Scapulus, ofte tydeligt 

adskilt fra den nedre Del, 

Scapus, og forsynet med 

. Ribber i et Antal af det 

halve af Tentaklerne. Tentaklerne meget korte og altid 

stillede i 2 Kredse. Under Tentaklerne en muskuløs 

Sphinkter, der enten er endodermal diffus eller ind- 

sænket i Mesogloeaen (sml. Actiniaria). Microcnemernes 

Længdemuskulatur næsten altid meget svag, Macro- 

cnemernes stærkere, diffus, men i Reglen ikke dannende 

nogen udprægede Puder. Mesenterialfilamenterne i Ho- 

vedsagen byggede som hos Actiniaria, i den distale Del 

bestaaende af en Mellemstribe og to Fimrestriber, hvilke 

sidste fortsætter sig i Furer i det mellem Striberne 
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liggende intermediære Endodermparti, neden for Fimre- 

striberegionen simple. Macrocnemerne fertile og for- 

synede med Filament; Kønsorganerne beliggende paa 

Højde med Filamentet. Microcnemerne uden Filament 

og næsten uden Undtagelse sterile. Kropvæggens Meso- 

gloea med Celler og 

ofte med Celleøer og 

Lakuner, og hos visse 

Former med et velud- 

viklet Kanalsystem, der 

strækker sig ud 1 Me- 

senterierne. Celleøer, 

Lakuner og Kanaler 

ofte med  holotriche 

Nældekapsler. Nælde- 

kapseltyper:  Holotri- 

cher, mikrobasiske 6- 

og p-Mastigophorer og 

Fig. 37. Nederste Del af Svælgrøret Spirocyster. 

og øverste Del af et Mesenterium med 

Filament af Isozoanthus giganteus; mi 

Mellemstriben, is intermediære Endo- 

dermparti, f/ Fimrestriber, md Nælde- 

kirtelstriben; ved x er lidt af Svælg- 

røret borttaget; paa de øvrige Mesen- 

terier er Filamentet bortpræpareret. lig er Tilfældet hos de nor- 

(Efter Carlgren). diske Former — eller i det 

Kolonierne er enten 

sær- eller tvekønnede, og 

Larvernes Udvikling fore- 

gaar enten 1 Moderdyrets 

Indre — hvilket formodent- 

fri. Der kendes fra var- 

mere Have to fritsvømmende Larvetyper. En Del Arter af Slægten 

Epizoanthus lever i Symbiose med Eremitkrebs. Zoantharierne er 

meget talrige i varmere, især i tropiske Have, blandt andet paa 

Koralrevene, og de er der ofte forsynede med symbiotiske Alger, 

Zooxantheller, som kan forekomme baade i Ektodermen og i 

Endodermen. Zoantharierne kendes let paa, at deres Tentakler er 
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stillede i 2 Kredse, og at de i Reglen er kolonidannende. De 

inddeles almindeligvis i to Ordener, alt eftersom Mesenterierne er 

ordnede efter Macro- eller Microtypen. 

I nordiske Have forekommer kun Repræsentanter for Ordenen. 
Macrocnemina, hvis Kropvægge altid synes at være inkrusterede. 

Oversigt over Familierne. 

Sphinkter mesogloeal..2.5..…. Il. Epizoånthidae (Side 76). 

Sphinkter endodermal, diffus .. 2. Parazoånthidae (Side 78). 

1. Fam. Epizoånthidae. 

Epizoånthus Grav. 

I Reglen kolonidannende. Kropvæggen inkrusteret. 

Mesogloeaen ofte med Celleøer og Lakuner. Polypperne 

særkønnede og indbyrdes forbundne med et mere eller 

mindre baandformigt, inkrusteret og undertiden stærkt 

reduceret Coenenchym. Ofte i Symbiose med Eremit- 

krebs. 
Oversigt over Arterne. 

Scapulus i kontraheret Tilstand affladet. I Reglen i Symbiose 

med” Eremitkrebs 13200; 204 LG 1. incruståtus (Side 76). 

[Scapulus i kontraheret Tilstand afrundet, ikke skiveformet. Ikke 

i Symbiose med Eremitkrebs... 2. norvégicus (Side 78).]| 

1. Epizoanthus incruståtus Diben & Koren. 
(Fig. 38); 

Scapularregionen i kontraheret Tilstand skiveformig. Krop- 

væggens Ektoderm kontinuerlig. Mesogloeaen med kun meget spar- 

somme Celleøer og Lakuner. Inkrusteringen kraftig, hovedsagelig 

bestaaende af Sandskorn. Polypperne cylindriske, i udvokset Til- 

stand omtrent dobbelt saa høje som brede, og indbyrdes forbundne 

ved et Coenenchym, der danner et Carcinoecium beboet af en 

Eremitkrebs. Polypperne udspringende fra Carcinoeciets Dorsalside 

1 et Antal af i Reglen ikke over 16, men undertiden dog 2—3 

Gange saa mange, i hvilket Tilfælde ogsaa Ventralsiden bærer 

Polypper; dog forekommer en Polyp anbragt ventralt lige under 

Eremitkrebsens Mundaabning aldrig. Sæhinkteren kort, men kraftig. 
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Fig. 38. Epizoanthus incrustatus; a Kolonien set fra- Dorsalsiden, 

b set fra Ventralsiden; i & ses Eremitkrebsen. 

Antallet af Mesenterier varierende fra ca. 32—42. Kolonierne 

farveløse. Størrelsen varierende; Længden 1 Reglen højst 3,5 cm 

og Bredden indtil 2 cm; men større Kolonier med et stort Antal 

Polypper kendes. 

E. incrustatus lever i Symbiose med forskellige Arter og Slæg- 
ter af Eremitkrebs, i nordiske Have i Reglen Anapagurus laevis. 
Som ung sætter den sig fast paa en af en Eremitkrebs beboet Snegle- 
skal, som den efterhaanden omvokser helt og holdent med sit 
Coenenchym, fra hvilket der samtidig dannes nye Polypper, og lidt 
efter lidt opløses Snegleskallen, saaledes at Eremitkrebsens Hus, 
Carcinoeciet, til sidst udelukkende dannes af Epizoanthuskolonien. 

Årten er en nordlig, atlantisk Form, der er fundet paa Dybder 
fra 32 til 1650 m. I Farvandene omkring Danmark er den fundet 
ved Jydske Revet i Nordsøer: og i Skagerak. En meget stor Koloni 
med ikke mindre end 47 Polypper, hvoraf mange dog er meget 
smaa, er saaledes taget af Fiskere 18” N. for Hirtshals. Ved Nor- 
ges Kyster findes Arten næsten helt op til Finmarken. 

En ikke carcinoeciumdannende Koloni med kun 6 Polypper er 
blevet beskrevet under Navnet EÆ. barlesi Gray. Polypperne er her 
spinklere. Scapulus i kontraheret Tilstand ikke saa udpræget skive- 
formet som hos E. incrustatus og Sphinkteren noget kraftigere. Hvis E. 
barlesi skal betragtes som en Varietet og ikke en selvstændig Art, 
kan Forskellighederne i Udseendet formodes at være opstaaet ved, 
at den Larve af E. incrustatus, som har dannet Kolonien, ikke har 

haft Lejlighed til at sætte sig fast paa en Snegleskal. 
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Fig. 39. Epizoanthus norvegicus, X ca. 2. 

[2. Epizoanthus norvégicus (Koren & Danielssen). 
(Fig. 39). 

Ikke carcinoeciumdannende. Kolonierne i Reglen store. Coe- 
nenchymet temmeligt tykt, og Polypperne i Reglen anbragte i ret 
stor indbyrdes Afstand. Scapulus i kontraheret Tilstand afrundet, 
ikke skiveformet. 16—20 (24), ret skarpe og ofte med tapformige 
Fremspring i den distale Del forsynede Scapularribber. Kropvæg- 
gens Ektoderm diskontinuerlig. Antallet af Mesenterier 32—40 (48). 
Microcnemerne veludviklede. Inkrusteringen bestaaende af Sands- 
korn, Spongienaale og Foraminiferer. Coenenchymet graagult. Mun- 
den omgivet af en mørk, rosenrød Ring, fra hvilken der gaar fine, 
hvide Radiærstriber ud til de inderste Tentakler. Ektodermen iøvrigt 
blegt rosenrød. Polypperne indtil 2,5 cm lange med en Bredde 
paa indtil 0,5 cm. Længden af de ydre Tentakler 0,8 cm eller 
noget mer. 

Arten er i Skagerak taget i temmelig talrige Kolonier 5 Di- 
stanceminutter S.O. for Jomfrolands Fyr, 200—250 m. Den er 
iøvrigt udbredt ved Norges Vestkyst indtil Trondheimsfjorden, hvor 
den ikke er sjælden paa Spongier, Lima excavata Skaller samt 
paa Primnoa og Paragorgia. Dybde-Udbredelsen er ca. 60—400 m.] 

2. Fam. Parazoånthidae. 

I Skandinaviske Farvande er 2 Slægter repræsen- 
terede, hver med 1 Art. 
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Oversigt over Arterne. 

Polypperne smaa. Intet Kanalsystem i Kropvæggen ....... É 

1; Isozoånthus dånicus (Side-79): 

Polypperne store og i Reglen dannende store Kolonier. I 

Kropvæggens Mesogloea findes et Kanalsystem, Ringsinus. 

2. Parazoånthus håddoni (Side 80). 

1. Isoånthus Carlgren. (Fig. 40). 

Enlig eller kolonidannende. Kolonierne i Reglen med 

et forholdsvis tyndt Coenenchym. Kropvæggen og Coe- 

nenchymet inkrusteret. Ektodermen kontinuerlig. Krop-- 

væggens Mesogloea undertiden med Celleøer og Laku- 

ner, men aldrig med nogen Ringsinus. Særkønnet. 

Isozoanthus dånicus Carlgren. 

Polypperne smaa, tæt staaende og indbyrdes forbundne med et 

tyndt, uregelmæssigt grenet Coenenchym. Scapularribberne utyde- 

lige. Kropvæggens Mesogloea næsten homogen, kun med meget 

sparsomme Celler. 18—24 Mesenterier. Inkrusteringen bestaaende 

af Sandskorn, Spongienaale og Detritus. Coenenchymet og den 

Fig. 40. Isozoanthus danicus, X 2. (Efter Carlgren). 
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proximale Del af Polypperne brune. Mundskiven brun, oftest med 

hvide, radiære Striber. Polyppernes Længde i kontraheret Tilstand 

0,25—0,4 cm, Bredden 0,2 cm. 

Arten er kun kendt fra Limfjorden, hvor den forekommer paa 
døde Østersskaller. Den er muligvis blevet indført dertil med Østers. 

2. Parazoanthus Haddon & Schakleton. 

I Reglen kolonidannende og inkrusteret. Polypperne 

forbundne ved et tyndt, undertiden stolonagtigt Coenen- 

chym. Ektodermen kontinuerlig. Kropvæggens Mesogloea 

med ektodermale Kanaler, Lakuner og Celleøer og en 

mere eller mindre uregelmæssig Ringsinus tæt ved 

Endodermen. Særkønnede. 

Parazoanthus håddoni Carlgren. (Fig. 41). 

I Reglen store Kolonier fæstede paa store Spongier. Coe- 

nenchymet tyndt, snart stolonagtigt, snart uregelmæssigt udbredt og 

med snart spredt, snart tæt staaende Polypper. Scapulus i kontra- 

heret Tilstand enten slet ikke eller kun ubetydeligt opsvulmet. 

18—23 Scapularribber. 36—46 Mesenterier. Ringsinus veludviklet. 

Inkrusteringen forholdsvis svag, bestaaende af Sandskorn og Spon- 

Fig. 41. Parazoanthus haddoni, X 1. (Efter Carlgren). 
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gienaale samt undertiden Foraminiferer. Polyppernes Længde i kon- 

traheret Tilstand indtil 1,9 cm og Bredden ved Basis indtil 1 cm. 

Spirituseksemplarer er smudsiggraa, gullige eller hvide. 

Arten er endnu ikke fundet i Skagerak, men er kendt fra 
Jydske Rev 1 Nordsøen samt fra Fiskebankerne ved Norges Vest- 
kyst indtil Nord for Bergen. Den er ofte fæstet paa Spongien 
Oceanagria robusta (Bow.). Dybde-Udbredelsen er (60) 100—528 m. 

5, Underklasse Actiniaria. 

(Søanemoner). 

Skeletløse, enlige og med 12 primære Mesenterier 

forsynede Anthozoer, der aldrig er fastvoksede til Under- 

laget, men er i Stand til at bevæge sig frit omkring 

ved Hjælp af den aborale Kropende og i nogle Til- 

fælde ogsaa ved Hjælp af Tentaklerne. Actiniarierne er 

som Følge heraf de Anthozoer, der viser den største 

Variation i Bygningen. Den aborale Kropende, der ikke 

alene fungerer som Bevægelsesorgan, men ogsaa som 

Fæste for Dyret, er snart afrundet, blæreformet, snart 

affladet til en Fodskive. Kropvæggen er snart glat og 

snart forsynet med Tuberkler, Papiller, Sugevorter, Te- 

nakler eller andre varieret byggede Fremspring. Suge- 

vorterne indeholder sen endodermal Udposning og har 

en Ektoderm bestaaende af Støtteceller og ved Basis 

liggende kornede Kirtelceller. De findes f. Eks. hos Tea- 

lia, og lignende Vorter, uden den endodermale Udpos- 

ning, forekommer hos Slægten Sagartia. 7enaklerne 

(Tenaculi), der optræder hos flere Slægter, er Pletter, 

hvor Støttecellerne for en stor Del er kitiniserede og 

forenede med Kutikulaen, og ofte findes der Kirtelceller 

mellem Støttecellerne. Næ/devorterne er Steder med en 

stærk Ånhobning af Nældeceller. Visse Nældevorter, 

6 
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de saakaldte Nemathybomer, der findes hos en Del 

Edwardsiider, er kugleformige Indposninger af Ekto- 

dermen ind 1 Mesogloeaen; de er med Undtagelse af 

et Midterparti omtrent helt afsnøret fra Ektodermen, 

indeholder talrige Nældeceller og viser sig ofte som 

smaa Forhøjninger paa Kropvæggen. Hos flere Slægter 

er den øverste Del af Kroppen forsynet med Rand- 

sække, Marginalspheruler, der indeholder Atricher og 

undertiden er beliggende i en ringformig Fure, Fossaen, 

lige under Tentaklerne. Paa Fossaens Rand findes hos 

andre Slægter falske Randsække, marginale Pseudo- 

spheruler, der har en lignende Bygning, men aldrig inde- 

holder Atricher. Kropvæggen kan være forsynet med 

en af Ektodermen dannet, tættere eller løsere omslut- 

tende Kutikula eller Periderm, og er undertiden delt 1 

indtil 4 Afsnit: 7) en blæreformet Phvsa basalt, ”) et 

ofte med Kutikula forsynet Scapus, ”) et Afsnit uden 

Kutikula, Scapulus, og endelig ”) nærmest Tentaklerne et 

altid tyndvægget Parti, Capitulum. Hos mange Former 

er Kropvæggen gennemboret af Aabninger, Cinclider, 

og hos visse Former findes. talrige lignende Aabninger 

i den blæreformige, aborale Ende. I Kropvæggen er 

det endodermale Ringmuskellag ofte lige under Tentak- 

lerne koncentreret i en Sphinkter, der snører den øverste 

Del af Kropvæggen sammen over den indtrukne Mund- 

skive og Tentaklerne. Sphinkteren er snart endodermal, 

snart indsænket 1 Mesogloeaen. I det første Tilfælde 

kan man adskille enten en udstrakt, diffus (Fig. 42 a) 

eller koncentreret, diffus Sphinkter (Fig. 42 b) eller en 

saakaldt circumscript Sphinkter; den sidste enten pa/me- 

formig, med flere mesogloeale Hovedlameller (Fig. 42 c) 
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Fig. 42. Skema af endodermale Sphinktere hos Actini- 

aria; a udstrakt, diffus, 6 koncentreret, diffus, c palme- 

formig og d fjerformig Sphinkter. 

eller fjerformig, med blot een mesogloeal Hovedlamel 

(Fig. 42 d). Den mesogloeale Sphinkter kan, alt efter i 

hvor udstrakt Grad Muskelfibrillerne er indesluttede i 

Mesogloeaen, inddeles i en endo-mesogloeal og en meso- 

gloeal Sphinkter; den sidste i Modsætning til den første 

fuldstændig adskilt fra den endodermale Ringmuskulatur. 

Efter Sphinkterens Udseende paa Snit kan man iøvrigt 

tale om en a/veolær og en retikulær Sphinkter. I Krop- 

væggen findes kun sjældent ektodermale Længdemuskler. 

Tentaklernes Længdemuskellag er sædvanligvis ektoder- 

malt; det kan være helt eller delvis indesluttet i Meso- 

gloeaen, og alt efter Indeslutningens Omfang fremkom- 

mer et meso-ektodermalt, et ekto-mesogloealt eller et 

rent mesogloealt Muskellag, idet i de sidste Tilfælde de 

oprindeligt ektodermale Muskler er blevet helt og hol- 

dent indsænkede i Mesogloeaen. Hos nogle Former kan 
Tentaklerne krænges ud og ind. Ved Basis af Tentak- 

6” 
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lerne findes der hos enkelte 

Former en Muskel, 7entakel- 

sphinkter, der ved Pirring 

trækker sig sammen og er i 

Stand til helt at afsnøre Ten- 

taklen. Tentaklerne kan ogsaa 

være forsynede med Furer, 

Papiller, Buler osv., sjældnere 

er de fjerformige eller for- 

synede med kugleformigt op- 

svulmede Spidser med mange 

Nældekapsler, saakaldte Acro- 

sphærer. Tentaklerne er enten 

Fig. 43. Skematisk Tværsnit 

gennem Svælgrørsregionen af 

en Actiniarie med 3 Kredse 

Mesenterier; de 6 Par pri- 

mære Mesenterier i Iste 

Kreds (= Mesenterier af Iste 

Orden) fuldstændige, de 6—+ 

12 Par sekundære Mesen- 

terier i henholdsvis 2den og 

3die Kreds (= Mesenterier 

af henholdsvis 2den og 3die 

Orden) ufuldstændige. 

ordnede i Kredse (Cycler) eller 

i radiære Rækker med 2 eller 

flere Tentakler udgaaende fra 

samme Radiærkammer. I før- 

ste Tilfælde kan Tentaklernes 

Stilling angives ved en Ten- 

takelformel, der f. Eks. kan lyde 6+6+12+24+.…., 

idet Tentakelantallet ofte er et Multiplum af 6, og Ten- 

taklerne da ordnede med 6 Tentakler i den Iste, inder- 

ste og ældste Kreds, 6 alternerende Tentakler i den 

2den Kreds, og derpaa, idet næste Kreds's Tentakler 

stadig staar 1 Mellemrummene mellem Tentaklerne af 

lavere Orden, med 12, 24 Tentakler osv. Ved lignende 

Formler kan ogsaa Mesenterieparrenes Anordning angi- 

ves. Der er typisk 2 Svælgrender, undertiden dog kun 

l og sjældnere flere, i hvilket sidste Tilfælde de under- 

tiden ikke er forbundne med Retningsmesenterier. Tyde- 

lige Svælgrender kan ogsaa somme Tider helt mangle. 



Er der kun 1 

Svælgrende, 

denne 1 visse Til- 

fælde være helt 

adskilt fra Svælg- 

røret og danne et 

særligt Rør. Ved 

Mundaabningen 

Svælgrenden 

iøvrigt fortsætte sig 

i en fliget Dannelse, 

en saakaldt Con- 

chula. Ekto- og En- 

dodermen bestaar 

af de for Anthozo- 

erne typiske Celler 

(se Side 13). Ner- 

velaget er bedre ud- 

viklet end høs andre 

Anthozoer og kan 

gennemtrænge Me- 

sogloeaen. Meso- 

gloeaen er iøvrigt 

af varierende Ud- 

seende, men inde- 

holder aldrig Celle- 

kan 

kan 

øer med Nældekapsler. 

Fig. 44. Diagram af Mundskiven hos en 

Actiniarie med 6 Par fuldstændige Mesen- 

terier og fire Kredse Tentakler. Mesen- 

terieinsertionerne i Undersiden af Mund- 

skiven er angivet ved radiære Linier. Der 

er to Svælgrender og 12 Furer i Svælg- 

røret, svarende til de primære Mesen- 

teriers Insertioner. Paa Diagrammet er 

desuden antydet nogle af de Mønstre, 

Mundskive og Tentakler kunde tænkes at 

have. RT. Retningstentakel, RS. Retnings- 

sektor, 1.E., 2.E., 3.E. primær, sekundær 

og tertiær Endocoelsektor, B. Tentakel- 

basis, E. Exocoel, ET. Exocoeltentakel; 

1,2, 3,4 Tentakler i lste, 2den, 3die 

og 4de Kreds; Tentaklerne af Iste—3die 

Kreds endocoele, de af 4de Kreds exocoele. 

(Efter Stephenson). 

Mesenterierne er i Reglen 

ordnede efter 6-Tallet. De 12 primære Mesenterier i 

Reglen dannende 6 Par, af hvilke 2 lige overfor hin- 

anden staaende Par danner Retningsmesenterieparrene 

og har bortvendte Retraktorer (dvs. Længdemusklerne 
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anbragt paa den Side af Mesenteriet, der vender bort 

fra det andet Mesenterie i Parret), medens de andre 

Mesenterier har tilvendte Retraktorer. De 12 primære 

Mesenterier anlægges i Form af 6 Coupler, hovedsage- 

ligt i den Rækkefølge som Tallene i Figur 45 angiver, 

selv om de 8 første Mesenterier ogsaa kan anlægges 

næsten samtidigt. Mesenterierne er dels fuldstændige, 

dels ufuldstændige. I Figur 45 er kun de første 8 Mesen- 

terier vist fuldstændige, og i Fa- 

rt milien Edwardsiidae bliver der 
aldrig flere fuldstændige Mesen- 

V  terier end disse, der derfor be- 

nævnes EÆdwardsta - Mesenteri- 

I erne. Det Udviklingsstadium; der 

endnu kun har udviklet disse 8 

Mesenterier, benævnes Edward- 

Fig. 45. Diagram visende  Sla-Stadiet, og det er ofte i dette 

den Rækkefølge, Mesen- Stadium, Larven bundfælder sig. 

terterne, anlægges 3 der ange 12-Mesenteriestadiet an- 
Stephenson). 

lægges de nye Mesenterier parvis 

i Exocoelerne, dvs. den Del af Gastrovaskularhulen, 

der ligger mellem Mesenterieparrene, og kun sjældnere 

i Endocoelerne, dvs. den Del af Gastrovaskularhulen, 

der ligger inden for Mesenterierne i samme Par, i hvilket 

Tilfælde en fra det typiske stærkt afvigende Anordning 

af Mesenterierne opstaar. Mesenterierne er især hos 

langstrakte Former undertiden skarpt adskilte i Makro- 

og Mikrocnemer. De første er faa i Antal og har kraf- 

tige Retraktorer, Mesenterialfilament og Kønsorganer, 

medens de sidste mangler saadanne og er svagt udvik- 

lede. Mesenteriemusklerne bestaar af Længdemuskler, 
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Retraktorer, der optager den ene Side af Mesenteriet 

fra Mundskive til Fodskive og væsentligt tjener til at 

trække Mundskiven og hele den distale Del af Krop- 

væggen indad og nedad, medens den anden Side af 

Mesenteriet er forsynet med Tværmuskler og i Reglen 

ogsaa med en fra Fodskiven til Kropvæggen gaaende 

skraa Muskel, Parietobasilarmusklen. Paa begge Sider 

af Mesenterierne findes der i Reglen desuden basalt 

en tværgaaende Muskel, Basi/armusklen. Hvor Basilar- 

muskler mangler, og Mesenteriernes Retraktorer er 

koncentrerede til circumscripte Muskler, danner Parie- 

tobasilarmusklerne, der da forløber paa langs, sammen 

med en langs Kropvæggen gaaende Del af Mesen- 

teriernes Længdemuskler saakaldte Parietalmuskler. 

Fig. 46. Længdesnit gennem en kontraheret Tealia felina; det 

højre Mesenterium set fra Endocoelen, det venstre fra Exo- 

coelen. F Fodskive, K Kropvæg, T Tentakler, M Mundskive, 

SI! Svælgrør, bm Basilarmuskler, pbm Parietobasilarmuskel, 

Im Længdemuskler i Mesenterierne, /mp Retraktor, ? Tvær- 

muskler i Mesenterierne, sp Sphinkter, 00 Oralstomata, ro 

Marginalstomata, f Filamentets Fimrestribe, d Filamentets 

Nældekirtelstribe. (Efter Carlgren). 
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Disse kan da udbrede sig et Stykke paa selve Kropvæg- 

gen. Retraktorerne har et meget varierende Udseende; 

de er snart diffuse, udbredte eller mere koncentrerede, 

snart nyreformige i Tværsnit og snart circumscripte. 

Mesenterierne er i Reglen gennemborede i Vinklen 

mellem Mundskiven og Svælgrøret, de saakaldte Ora/- 

stomata, og undertiden ogsaa i Vinklen mellem Mund- 

skiven og Kropvæggen, de saakaldte Marginalstomata. 

Saavel disse Aabninger som Cincliderne er at betragte 

som Sikkerhedsventiler, der ved meget stærk Sammen- 

trækning af Kroppen tjener til Udtømning og Fordeling 

af Vædsken i Gastrovaskularhulen. Mesenterialfilamen- 

terne er 1 Reglen i den øvre Del af Mesenterierne 

forsynet med parrede Fimrestriber og en imellem disse 

liggende Midterstribe, i den nedre Del af Mesenteri- 

erne derimod forsynet med en enkelt, oftest stærkt 

snoet Stribe, Nældekirtelstriben, der er en Fortsættelse 

af Midterstriben i den øvre Del. Paa begge Sider af 

Midterstriben findes mellem denne og Fimrestriberne et 

endodermalt Parti, der benævnes den intermediære 

Stribe. Neden for Filamenterne findes hos flere For- 

mer de saakaldte Acontier, der er traadformige Dan- 

nelser, der ved den ene Ende er fæstet til Kanten af 

Mesenteriet, men ellers hænger frit i Gastrovaskular- 

hulen; de indeholder talrige Nematocyster og kan slynges. 

ud gennem Munden eller Cincliderne. De er først og 

fremmest af defensiv Betydning. Kønsorganerne er be- 

liggende i vekslende Anordning paa Mesenterierne paa 

Højde med Filamenterne, Nældekapseltyper: Holotricher, 

Atricher, mikrobasiske p- og 6- Mastigophorer, mikro- 

basiske og makrobasiske Amastigophorer, Basitricher 
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og Spirocyster. (Hos een og samme Årt findes dog 

aldrig alle Typer, det laveste Antal er 1, det højeste 7 

og det almindeligste 3). 

Actiniarierne kan være enten særkønnede eller tvekønnede. 

Kønsløs Forplantning er almindelig og forekommer som Deling 

paa langs eller sjældent paa tværs, som Knopskydning eller som 

Laceration fra Kanten af Fodskiven. Ved Forplantning ved Lace- 

ration river smaa Stykker af Kroppen sig løs fra Fodskivekanten 

og regenererer, idet de Dele af Mesenterier, som findes i disse 

afrevne Stykker, bliver de første Mesenterier i det nye Dyr, medens 

nye Mesenterier anlægges i en Nydannelseszone. Individer opstaaet 

paa denne Maade har i Reglen kun 1, i Regenerationszonen ud- 

viklet Svælgrende. Saaledes er Forholdene f. Eks. hos Sagartia 

elegans og Metridium senile. Lacerationen hos Sagartiogeton lace- 

ratus er derimod noget afvigende, idet der i de Stykker, der afsnører 

sig fra Moderdyrets Fodskivekant, først, inden Afsnøringen finder 

Sted, sker en Nedbrydning af de tilstedeværende Mesenterierester 

og derpaa en Nyanlægning af Mesenterier i biradiær Anordning. 

Som Følge af ufuldstændig Deling eller anden kønsløs Forplant- 

ning kan der opstaa Dobbeltindivider. I et enkelt Tilfælde er der 

hos en Sagartia-Art fra Chile udviklet Individer med talrige Svælg- 

render, mindende om Forholdet hos visse Corallimorpharier og 

Madreporarier, og lignende kan man ogsaa frembringe kunstigt hos 

andre Former ved Afskæring af deres nederste Del. Actiniarierne 

er i Besiddelse af stor Regenerationsevne. Der er saaledes gjort 

talrige Regenerationsforsøg saavel med Sagartiogeton viduatus som 

Metridium; og det har herved vist sig, at kun selve Fodskiven har 

været i Stand til at danne et nyt Dyr, hvorfor den paa en vis. 

Maade kan sammenlignes med visse andre Anthozoers Stamme. 

Stykker bestaaende udelukkende af Kropvæg kunde derimod ikke 

frembringe noget fuldstændigt Dyr, men kun danne Tentakler og 

Fimrehaar. Ejendommeligt er det, at afskaarne Kropstykker af 

Metridium, hvis Ektoderm er uden eller kun med Spor af Fimre- 

haar, efter kort Tids Forløb, naar Saarene har lukket sig og Styk- 

kerne afrundet sig, udvikler rigeligt med Fimrehaar, ved Hjælp af 

hvilke de svømmer om som store Planulaer (Carlgren 1909, 1929). 
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Hos en tropisk Slægt, Boloceroides, hvis Tentakler 

kan afsnøres ved Hjælp af en Tentakelsphinkter, 

skal de afsnørede Tentakler dog kunde regenerere 

et helt, nyt Dyr. Actiniariernes Larver er Planulaer 

og Udviklingen foregaar enten udenfor Moderdyret 

eller i dettes Gastrovaskularhule, og samme Art, 

som f. Eks. Sagartia troglodytes, kan snart være 

ovipar, snart vivipar. Adskillige, især arktiske og 

antarktiske Former, har Yngelpleje, idet Udvik- 

: g lingen foregaar paa selve Kro ller i å 
Fig, 47. Larve sg s P z ropvæggen eller 1 sær 

af Sagartioge- 

ton viduatus). 
(Efter Carl- — nogle fritsvømmende Larver er der blevet iagttaget 

lige Yngelrum af varierende Udseende, dannet ved 

Indposningen af Kropvæggens Ektoderm. Hos 

gren). larval Kønsmodenhed. Visse Larver lever parasitisk 

paa Meduser. Zooxantheller er ikke sjældne, men 

forekommer i Reglen kun i Endodermen; det vides ikke, hvorledes 

deres Indvandring i Vævene finder Sted. I et Tilfælde, hos Bolo- 

ceroides, forekommer de ogsaa i Æggene, der aabenbart bliver 

mficerede. Actiniariernes vigtigste Fjender er nøgne Baggællesnegle, 

der æder dem. Nematocysterne skal herved ikke miste Funktions- 

evnen, men samles i Sneglen i saakaldt Cnidophorsæk. Visse Acti- 

niarier ædes ogsaa af Fisk. En Del Former, hovedsagelig Arter af 

Familien Hormathiidae, lever i Symbiose med Eremitkrebs. Acti- 

niarierne har ofte stærke Farver og et bestemt, for den paagæl- 

dende Art karakteristisk Farvemønster paa Mundskive og Tentakler. 

De kan blive meget gamle, og der er Eksempler paa, at de har 

levet mere end 60 Aar i Akvarier, hvor især Lavtvandsformer 

trives udmærket, naar blot de faar Føde og tilstrækkelig Ilt. Acti- 

niarierne er ligesom de øvrige Anthozoer Rovdyr. En Del Former 

lever af Plankton (Zooplankton), andre af større Krebsdyr, Mus- 

linger, Snegle og Fisk. 

Actiniarierne er svære at bestemme, og i Reglen er det for 

en sikker Bestemmelse nødvendigt at foretage en anatomisk Under- 

søgelse; men man kan dog ogsaa i mange Tilfælde komme til et 

godt Resultat ved Hjælp af simplere Midler. Har man levende 

Materiale til Raadighed, saa er Kropvæggens Udseende, Tentak- 

lernes Anordning, Tentaklernes og Mundskivens Farvemønster, hvis 
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et saadant findes, samt Nematocysternes Art og Størrelse, især i 

Acontierne, en god Vejledning ved Bestemmelsen. De mere van- 

skeligt bestemmelige Sagartiider kan f. Eks. til dels let kendes fra 

hinanden paa Størrelsen af Nældekapslerne i Acontierne: Sagartia 

troglodytes har meget smaa Nældekapsler, S. elegans store, Kado- 

sactis abyssicola meget store og Sagartiogeton laceratus, viduatus 

og undatus middelstore. Smaa Eksemplarer af Metridium, som let 

kan forveksles med Sagartia- og Sagartiogeton-Arter, idet Tentak- 

lerne er forholdsvis store i Forhold til Kropstørrelsen, og de mi- 

krobasiske 6-Mastigophorer i ikke-eksploderet Tilstand minder om 

Basitricher, kan let kendes fra Sagartiiderne paa 6-Mastigophorerne 

og Amastigophorerne, der hos Metridium er omtrent lige store. Til- 

stedeværelsen af ægte Randsække fastslaas gennem Forekomsten 

af Atricher i dem. Tealier, der mangler Sugevorter eller har dem 

trukne ind og i Mundskivens og Tentaklernes Farvemønster minder 

om Stomphier, adskilles let fra disse ved Hjælp af Tentakelspid- 

sernes Nældekapsler, der er af forskellige Typer og smaa hos de 

første, store hos de sidste. Protanthea og Gonactinia kendes let 

paa blandt andet Tilstedeværelsen af Atricher i Tentaklerne. Edward- 

sia-Arterne kan identificeres ved en Undersøgelse af Nemathybo- 

merne og Størrelsen af Nældekapslerne i disse — eventuelt, hvis 

man er usikker med Hensyn til Nemathybomernes Fordeling, ved 

at klippe et Stykke af Scapus ud og befri det for dets Periderm 

og Mesenterier. Konserverede Eksemplarer er vanskeligere at be- 

stemme, særlig hvis Konserveringen er daarlig og Dyrene stærkt 

sammentrukne; men Nældekapslerne er ogsaa i dette Tilfælde en 

god Vejledning ved Bestemmelsen. Tilstedeværelsen af en Sphinkter 

og dennes Udseende kan i Almindelighed let iagttages ved Hjælp 

af et Par Snit i Sphinkterregionen med en skarp Kniv og Under- 

søgelse under en stærk Lup. Antallet af Mesenterier ved Fodskiven 

kan let fastslaas ved en Gennemskæring af Fodskivekanten, og 

Forholdet mellem Antallet af Mesenterier basalt og distalt kan 

fastslaas ved en Optælling af Tentaklerne, som, naar der da ikke 

er Tale om stichodactyline Former, hos hvilke Tentaklerne er ord- 

nede i radiære Rækker, næsten uden Undtagelse svarer til samme 

Antal distale Mesenterier. Antallet af fuldstændige Mesenterier 

undersøges ved et Tværsnit lige under Mundaabningen — hos store 
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Eksemplarer, hvor Mundaabningen er noget ophøjet, kan Antallet 

ogsaa fastslaas ved en Afskæring af Mundskiveranden, dog er her 

en større Nøjagtighed nødvendig paa Grund af Tilstedeværelsen af 

Oralstomata. Mesenteriernes Anordning, : Kønsorganernes Fordeling 

paa dem og Mesenterieretraktorernes Udseende undersøges ved 

Hjælp af et Tværsnit lidt neden for Svælgrøret. Antallet af Svælg- 

render kan ofte iagttages udefra, i modsat Fald lægges et Tvær- 

snit gennem Svælgrøret. 

De fleste Actiniarier trækker sig stærkt sammen ved Pirring, 

hvorfor de, for at blive saa vel udstrakte som muligt, helst skal 

bedøves inden Konserveringen, hvis det da er muligt. Stærkt sam- 

mentrukne Eksemplarer er meget vanskeligere at bestemme end 

velkonserverede, og det er hos saadanne Eksemplarer ofte meget 

vanskeligt at finde Acontierne, hvis saadanne da forekommer, idet 

de klæber zig fast til Filamenterne. Smaa Former bedøves lettest 

med Æter opløst i et Reagensglas med Havwvand, større Former 

lettest med Magniumgsulfat opløst i Havvand eller tilsat dette i fast 

Form. Efter gentagne Paagydninger med Bedøvelsesmidlet begynder 

Dyrene snart at lammes. Naar de ikke mere reagerer overfor 

kraftigere Pirring, suges Vandet bort, saa at de kun er dækket af 

et tyndt Vandlag, og derpaa hældes hurtigt 40 9/0 Formalin over 

dem, hvorved der i de fleste Tilfælde opnaas gode Resultater. 

Hvis der er blevet anvendt Magniumsulfat til Bedøvelsen, bør det 

konserverede Materiale ret snart overføres i 49/9 Formol og der- 

efter først i 50/9 og siden i 70 9/4 Alkohol, idet en længere Tids 

Ophold i Formalin gør især visse Arter mindre egnede til Under- 

søgelse. Inden Bedøvelsen begynder, bør Dyrene være helt ud- 

strakte, og da mange Arter og muligvis de fleste er Natdyr lige- 

som Edwardsia-Arterne og derfor strækker sig bedst ud i Mørke, 

er det bedst at have dem i Mørkekammer; det sker ganske vist 

undertiden, at et ikke helt udstrakt Dyr strækker sig yderligere 

ud under Bedøvelsen; men det er sjældent. Hvor længe Bedøvel- 

sen bør vare, inden Konserveringen finder Sted, lader sig næppe 

sige, idet forskellige Arter, ja endog forskellige Individer af samme 

Art forholder sig forskelligt overfor Bedøvelsesmidlet ; men i Almin- 

delighed kræver større Former længere Bedøvelsestid og større 

Doser af Bedøvelsesmidlet. En Del Forskere har anvendt andre 
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Bedøvelsesmidler, som f. Eks. Menthol og Uretan; men da de i 

Reglen ikke synes at give bedre Resultat end Æter- og Magnium- 

sulfatmetoderne, er de sidste, som desuden er billigere, at fore- 

trække. Disse Metoder kan ogsaa anvendes med Fordel overfor 

andre Anthozoer. Magniumgsulfatmetoden er dog ikke saa velegnet, 

naar der skal foretages finere histologiske Undersøgelser. 

Oversigt over Ordnerne. 

Fodskiven flad, uden Basilarmuskler. Kropvæggen med Læng- 

demuskellag og Spirocyster. Filamentet uden Fimrestriber. 

8 fuldstændige Mesenterier.... 1. Protåntheae (Side 93). 

Den aborale Kropende afrundet eller udviklet til en Fodskive 

med eller uden Basillarmuskler. Kropvæggen sjældent med 

Længdemuskellag og Spirocyster. Filamentet altid med Fim- 

restriber. 8 — talrige fuldstændige Mesenterier......... 

2. Nynåntheae (Side 95). 

1. Orden Protantheae. 

Fodskiven flad. Ingen Basilarmuskler. Kropvæggen 

og Tentaklerne af samme Bygning, med Længde- 

muskel- og Nervelag samt Spirocyster 1 Ektodermen. 

Ingen Sphinkter. Svagt udviklede Svælgrender. 8 fuld- 

stændige Mesenterier ordnede som hos Edwardsia (sjæld- 

nere, som Følge af ukønnet Formering, 7—10 fuldstæn- 

dige Mesenterier). Mesenteriemusklerne svage. Filamentet 

uden Fimrestriber. Nældekapseltyper: Atricher, mikro- 

basiske Amastigophorer, mikrobasiske p-Mastigophorer, 

Basitricher og Spirocyster. 

Kun 1 Familie. 

Fam. Gonactiniidae. 

Oversigt over Slægterne. 

Tentaklerne talrige, 100 eller flere.. 1. Protånthea (Side 94). 

Hlentaklerne faa; 14780013 ms. 2. Gonactinia (Side 95).] 
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1. Protanthea Carlgren. 

Kroppen bægerformet, bredere i den distale end i 

den basale Del. Kropvæggen med veludviklet Længde- 

muskel- og Nervelag. Tentaklerne lange, talrige, noget 

indsnørede ved Basis (falder let af ved Konserveringen) 

og ikke retraktile. Mundskiven kegleformet. Svælgrøret 

kort. Kun de 8 ,,Edwardsia"-Mesenterier fuldstændige. 
Mesenterierne talrigere i den distale Del af Kroppen 

end i den basale Del. Alle kraftigere Mesenterier fertile 

og med Filament. 

Protanthea simplex Carlgren. (Fig. 48 a). 

Kroppen med 24, temmelig tydelige Længdefurer svarende til 

Insertionerne for de kraftigere Mesenterier. Den distale Rand noget 

unduleret. Indtil ca. 160 Tentakler ordnede efter 6-Tallet i 5—6 

Kredse. De indre Tentakler omtrent af Kroppens Længde, de ydre 

betydeligt kortere. De 12 kraftigere, fertile og filamentbærende 

Mesenteriepar i hele deres Længde fæstede til Kropvæggen. 2 Par 

Retningsmesenterier. Talrige smaa, sterile og filamentløse Mesen- 

terier i den distale Del af Kroppen. Tentaklernes Atricher 41—53 

X 4—4,5 uw deres mikrobasiske Amastighophorer 41—63 X 5 u 

Ektodermen bortset fra Fodskiven beklædt med Fimrehaar. Kroppen 

laksefarvet; Tentaklerne noget blegere eller hvide. Kønsorganerne 

j laksefarvede eller 

hvide. Længden af 

Kroppen indtil ca. 

1,5 cm; Bredden 

af Mundskiven ind- 

til”1,5 cm, af-Fod- 

skiven indtil 1 cm. 

Arten er fun-" 
det paa Kummel- 
banke 1 det nord- 
østlige Kattegat, 
35 m, og er ikke 

Fig. 48. a Protanthea simplex, X 1, b Go- sjælden ved den 

nactinia prolifera; X 3. (Efter Carlgren). svenske = Skage- 
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rakskyst. I Gullmarfjorden er den fundet paa Ascidier, Serpula- og 
Chaetopterus-Rør, 15—50 m; ellers forekommer den hovedsageligt 
paa døde Lophelia. Den synes at være udbredt over hele den 
norske Kyst indtil Vaagsfjord Nord for Lofoten og forekommer 
paa Dybder indtil 500 m. 

[2. Gonactinia M. Sars. 
Kroppen glat, cylindrisk. Kropvæggen med veludviklet Længde- 

muskel- og Nervelag. Tentaklerne i Reglen 16, lange, ikke indsnø- 
rede ved Basis og ikke retraktile. Antallet af fuldstændige Mesenterier 
typisk 8, som Følge af kønsløs Formering undertiden 7—10. De 
kraftigere Mesenterier differentierede i dels Mesenterier med Fila- 
ment og dels Mesenterier med Filament samt Kønsorganer. De 
svagere Mesenterier uden Filament. Mesenterieanordningen under- 
tiden uregelmæssig som Følge af kønsløs Formering. 

Gonactinta prolifera M. 'Sarsz (Fig; 48 5), 

Mindste af alle kendte Actiniarier. Den distale Rand ikke 
unduleret. I Reglen 16 (14—18) Tentakler, alle af samme Længde. 

Kun de 4 laterale ,,Edwardsia''-Mesenterier fertile. De 2 Par Ret- 

ningsmesenterier og desuden ofte det 5 ,,Coupelf'" med Filament, 
de øvrige Mesenterier uden. Mesenterier af 2den Orden i Reglen 
kun udviklet i den dorsolaterale Exocoel. Ektodermen bortset fra 
Fodskiven beklædt med Fimrehaar. Tentakelspidsernes Atricher dels 
26—31 X 3,5—4 /4, dels 11X 2,5—3 U, deres mikrobasiske Ama- 

stigophorer 34—43 X 3,5—4 4. Arten er kødfarvet, hvid eller 
farveløs. Længden er indtil 4 mm. 

G. prolifera er ejendommelig i to Henseender: dels kan den 
ved Hjælp af Tentaklerne svømme med Munden fremad og dels 
forplanter den sig i udstrakt Grad ved Tværdeling, under hvilken 
der ikke sjældent opstaar en Kæde paa 3 Individer, af hvilke det 
midterste er det yngste (se Fig. 486). 

Årten er kendt fra en Lokalitet i den svenske Del af Katte- 
gat (ved Nidingerne) og fra adskillige Lokaliteter i Skagerak. Dens 
Udbredelsesomraade omfatter iøvrigt Murmanskysten, Norge, Nord- 
søen, Vestkysten af Skotland, Sydvestkysten af England samt Mid- 
delhavet. Den lever paa Skaller, Ormerør, Tang og andre Gen- 
stande paa Dybder fra et Par Meter til ca. 60 m.] 

2. Orden Nynantheae. 

Den aborale Kropende afrundet eller med Fodskive. 

Kropvæggen i Reglen uden Længdemuskellag og Spiro- 

cyster. Sphinkter manglende eller af varierende Udse- 
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ende. Svælgrender mere eller mindre veludviklede. I 

Reglen 6 Par eller flere, sjældent kun 8 fuldstændige 

Mesenterier. Filamentet altid med Fimrestriber. Nælde- 

kapseltyper: Atricher, Holotricher, mikrobasiske p- og 

b-Mastigophorer, Basitricher, mikrobasiske og makro- 

basiske Amastigophorer og Spirocyster. g 

Oversigt over Tribus. 

Den aborale Kropende i Reglen afrundet. Basilarmuskler 

mandler se 0 vs seR ng dn Athen dre ASER 

Den proximale Kropende udviklet til en tydelig Fodskive. 

Basilarmusklér findes rs DE 2. Thenåria (Side. 115); 

1. Tribus Athenaria. 

(Abasilåria). 

Basilarmuskler mangler. Kroppen i Reglen langstrakt, 

cylindrisk. Den aboørale Kropende i Reglen afrundet, 

sjældnere affladet. Sphinkter i Reglen manglende. 1 eller 

2 Svælgrender. Mesenterierne sjældent talrige. De fuld- 

stændige Mesenterier med stærke Retraktorer. Acontier 

undertiden til Stede hos de mere differentierede Former. 

Oversigt over Familierne. 

1. Acontier mangler. Sphinkter findes eller mangler....... 2: 

Acontier findes. Mesogloeal Sphinkter findes .......... 6. 

2..,Sphinkter mandens 254 Er als rr KA (les gå REE re ASER 3: 

Mesogloeal Sphinkter findes. 8—12 fuldstændige Mesen- 

tetier' og” Tentakler 517. 5. Halcampidae [Side 1 HI 

3: Fentakler AE 0 or Marne Hoher ENE EGE sed FO ENO DERSNE 4. 

[Tentakler mangler. Mundskiveektodermen fortykket. 8— 10 

fuldstændige Mesenterier... 2. Limnactiniidae (Side 105).] 

4. 8 fuldstændige Mesenterier. 4 — temmelig talrige ufuldstæn- 

dige og meget svage Mesenterier i den mest distale Del 

af Kroppen, Mads TET ES TD SENSE SS 

1. Edwardsiidae (Side 97). 
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Flere end. 8. fuldstændige Mesenterier 2. 500 i vsssre 5. 

5. 6 Par fuldstændige Mesenterier. 2 Svælgrender........ 

3. Halcampoididae (Side 106). 

6—10 Par fuldstændige Mesenterier. 1 veludviklet, ventral 

SEERE) SA EK ÅraR 4. Haloclåvidae (Side 107). 

6. [8 fuldstændige Mesenterier. Udelukkende Basitricher i 

Acontierne. Fodskiven flad... 6. Octinednidae (Side 113).] 

[12 fuldstændige Mesenterier. Baade Basitricher og Ama- 

stigophorer i Acontierne..... 7. Andwakiidae (Side 114).] 

1. Fam. Edwardsiidae. 

Kroppen cylindrisk, langstrakt, delt i 2 til 4 Afsnit: 
Physa, Scapus, Scapulus og Capitulum. Ingen Sphinkter. 

Ingen Acontier. Mindst 12 og oftest flere Tentakler. 

8 fuldstændige og fertile Mesenterier ordnede saaledes, 

at 2 modstillede Par danner KRetningsmesenterierne, 

medens de 4 andre Mesenterier, der -staar lateralt, 2 

paa hver Side, med Retraktorerne vendt bort fra det 

" saakaldte dorsale Retningsmesenteriepår, hver danner et 

Par sammen med et lille, kort, ufuldstændigt Mesenterie 

Fig. 49. Anordningen af Mesenterier og Tentakler hos a Edwardsia 

andresi, & Fagesia loveni. (Efter Carlgren). 
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i den mest distale Del af Kroppen. I Reglen flere end 4 

ufuldstændige Mesenterier i Kroppens mest distale Del. 

Filamentets Fimrestriber undertiden diskontinuerlige. 

Oversigt over Slægterne. 

1. Scapus med Nemathybomer, der for største Delen er ind- 

sænkede i Mesogloeaen ........ 1. Edwårdsia (Side 98). 

Scapuis uden; Nemathvbomer, 323 000 364 ks d TROR EM 2; 

2. Scapus med Tenaculi, hvortil Sandskorn el. l. er fæstet. . 

3. Paraedwårdsia (Side 104). 
[Scapus. uden" Tenaculi 252524, 7.5 2, Fagesia (Side VORE 

1. Edwårdsia Quatrefages. 

Kropvæggen delt i 4 Afsnit. Physa forsynet med 

Porer. Scapus med Nemathybomer ordnede i 8 Rækker 

eller spredte og for største Delen indsænkede i Meso- 

gloeaen. Nematocysterne i Nemathybomerne mikrobasi- 

ske p-Mastigophorer. 12—16 eller flere Tentakler ord- 

nede i flere Kredse; de indre Tentakler kortere end de 

ydre. 1, svagt udviklet, ventral Svælgrende. Nældekap- 

seltyper: mikrobasiske p- og 6-Mastigophorer, Basitricher 

og Spirocyster. 

Denne Slægts Repræsentanter er stærkt lysfølsomme og stræk- 
ker sig bedst ud i Mørke. De lever i Sand eller sandblandet Ler,, 
hvor de graver sig ned ved Hjælp af den blæreformede Physa. 

Oversigt over Arterne. 

1. Nemathybomerne i 8 enkelte Rækker midt imellem Me- 

senterierne 42231 EEN se NE ES RENE SE ER SÆNENEL Goa ENES EEE 2 

Nemathybomerne spredte eller ordnede i Grupper...... 4. 

2. Nemathybomerne store, let erkendelige med det blotte 

Øje, med Nematocyster dels (72)110—190 X 5—7 w dels 

60—96 X 2,5 u es ENT AESDAGE 1. tuberculåta (Side 99). 

Nemathybomerne middelstore eller smaa, med Nematocyster 

mindre end 90 VSSE KEE ER EE REE E ERE EEK Bk 
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3. Nemathybomerne middelstore, i Reglen ikke tydeligt frem- 

trædende fra Kropvæggen, med Nematocyster dels 36 —86 

X 4,5—5 ,, dels 36—65 X 2 —2,5 u I Reglen 16 Ten- 

En dk rs al SEE HE NRDRES KSE SS ASDRE 2. longicårnis (Side 99). 

Nemathybomerne smaa, med Nematocyster 48—67 X 3,5 

== it I Reglen 12 Tentakler..... 4. åndresi (Side 101). 

4. Nemathybomerne smaa, spredte, med Nematocyster dels 

46—72 X 4,5 uw dels 24—42 X ca..3—3,5 u: Indtil 20 

pE 1 SY ØE OC SØØGRS SØS BESES NE SENDES 3. dånica (Side 101). 

[Nemathybomerne smaa, samlede i Grupper i Midtlinien mel- 

lem Mesenterierne, med Nematocyster dels 62 —74 X 5 U, 

dels 36—53 X 2,5 [16 Tentakler.. 5. pållida (Side 102).] 

1. Edwardsia tuberculåta Diben & Koren. (Fig. 50). 

Physa veludviklet, indkrængelig. Scapus med temmelig vel- 

udviklet Periderm og 8 Rækker af store og tydeligt fremtrædende, 

men ret faatallige Nemathybomer. 16 Tentakler. Mesenteriernes 

Retraktorer i Tværsnit i den øvre Del af Kønsorganregionen med 

ca. 30 mere eller mindre høje, temmelig forgrenede Folder. Parie- 

talmusklerne kraftige, med talrige høje Folder, 

15—20 paa hver Side; deres Udbredelse paa 

Kropvæggen ubetydelig. Nemathybomernes Nema- 

tocyster dels (72) 110—190 X 5—7 7% dels 60 

—96 X 2,5 Wu: Scapus i Reglen gulbrunt. Ten- 

taklerne med uigennemsigtig hvide og brune Plet- 

ter. Scapulus og Svælgrør rødbrune, især i Fu- 

rerne. Konserverede, kontraherede Eksemplarer 

kan have en Længde paa indtil 5 cm og en 

Bredde paa 0,7 cm. 

Arten er taget flere Steder i Kattegat, 21— 
39 m, og paa adskillige Lokaliteter i Skagerak. 
Den er iøvrigt udbredt ved den norske Sydvest- 
og Vestkyst indtil noget Nord for Foldenfjord og 
er ogsaa fundet Sydøst for Island. Dybde-Udbre- 
delsen er ca. 12—300 m. Fig. 50. Ed- 

wardsia tuber- 

2. Edwardsia longicérnis Carlgren. tulataj 42. 

(Figq;.512). (Efter -:Carl- 

Physa veludviklet. Scapus med veludviklet gren). 

Te 
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Periderm, der 1 Reglen er inkrusteret med Slampartikler, som ofte 

delvis skjuler de 8 Rækker af middelstore Nemathybomer. 16 Ten- 

takler (meget sjældent 127?). Mesenteriernes Retraktorer i den øvre 

Del af Kønsregionen med ca. 13—18 Folder. Parietalmusklerne 

med faa til temmelig talrige Folder; deres Udbredelse paa Krop- 

væggen middelmaadig til betydelig. Nemathybomernes Nematocyster 

dels 36—86 X 4,5—5 VÆ dels 36—65 X 2—2,5 u- Physa farve- 

løs. Scapusperidermen okker- til orangefarvet, sjældnere smudsig- 

Fig. 51. Anordningen af Nemathybomerne mellem to fuldstændige 

Mesenterier hos a Edwardsia longicornis, & Edwardsia pallida, 

c Edwardsia danica; pm Parietalmuskler. (Efter Carlgren). 

graa. Scapus uden Periderm laksefarvet; Nemathybomerne farve- 

løse. Scapulus undertiden farveløst, men oftest mere eller mindre 

kraftigt rødbrunt, i udstrakt Tilstand undertiden med et violet 

Anstrøg, med hvide Mesenterieinsertioner og 8 i Midtlinierne mellem 

Mesenterierne anbragte mere eller mindre tydelige og mere eller 

mindre sammenhængende hvide Længdebaand, som lige under Ten- 

taklerne ender med en tydeligere differentieret Plet. Tentaklerne 

gennemsigtige, farveløse, med uregelmæssigt anbragte, gulhvide og 

rødbrune Pletter, de første i Reglen de talrigste. Mundskiven gullig- 

hvid eller mere okkergul, og langs Mesenterieinsertionerne under- 

tiden med radiærtstillede brunrøde Pletter, af hvilke de nærmest 

Tentaklerne er stærkest farvede; Felterne over Retningskamrene 
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undertiden ensfarvede, uigennemsigtig hvide. Svælgrøret farveløst, 

svagt kødfarvet eller svagt brunrødt. Arten opnaar i udstrakt Til- 

stand en Længde paa ca. 3 cm og en Bredde paa 0,3 cm. 

Arten er ret almindelig i Skagerak og er ogsaa fundet i 
Kattegat, Samsø Bælt og Øresund paa Sandbund eller sandblandet 
Lerbund paa Dybder fra ca. 15—35 m. 

3.Edwardsia dånica Carlgren. (Fig. 51 c). 

Physa veludviklet. Scapus med temmelig kraftig Periderm. 

Nemathybomerne smaa og spredte, ikke samlede Grupper. 14—20 

Tentakler. Mesenteriernes Retraktorer temmelig kraftige, med min- 

dre end 20, noget forgrenede Folder. Parietalmusklerne forholdsvis 

svage, med faa, forgrenede Folder. Nemathybomernes Nematocy- 

ster dels 46—72 X 4,5 u dels 24—42 X ca. 3—3,5 VÆ Scapus 

smudsiggraat til okkerfarvet; Farven iøvrigt ukendt. I konserveret, 

temmelig vel udstrakt Tilstand opnaar Arten en Længde paa ca. 

2,4 cm og en Bredde paa ca. 0,2 cm. 

Årten forekommer i Kattegat, Øresund, Bælterne, Kieler og 
Liibecker Bugt og er desuden fundet ved Færøerne. Dybde-Udbre- 
delsen er ca. 13—140 m. 

4. Edwardsia åndresi Danielssen. (Fig. 49 a). 

Physa veludviklet. Scapus med tynd, let affaldende Periderm. 

Nemathybomerne smaa, samlede 1 Midtlinien mellem Mesenterierne 

uden dog at danne 8 enkelte Længderækker. 12 (sjældnere 13— 

15) Tentakler. Mesenteriernes Retraktorer kraftige, i den øvre Del 

af Kønsregionen med godt 20—30, i deres yderste Del noget for- 

grenede Folder. Parietalmusklerne kraftige, i Tværsnit ofte mere 

eller mindre trekantede. Nemathybomernes Nematocyster 48 —67 

XX 3,5—4 u: Scapus grønt, med faatallige, gulbrune Pletter, i kon- 

serveret Tilstand smudsiggrønt eller graat og undertiden smudsig 

okkerfarvet. Scapulus gennemsigtigt. Capitulum med en Ring af 

brune Prikker, anbragt sammen to og to paa mælkehvid Baggrund, 

saa at der opstaar ligesom 2 Ringe, en øvre brun og en nedre 

hvid. Tentaklerne med en brun Ring ved Basis og svagt violet 

Spids. Mundskiven brun, noget svagere farvet end det ligeledes 

brune Svælgrør. Kroppen skal kunne opnaa en Længde paa ca. 

9 cm og en Bredde paa 0,8—1 cm; i konserveret Tilstand er 

Længden det halve eller mindre. 
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Arten forekommer i de dybeste Dele af Skagerak og er iøvrigt 
kendt fra flere af det nordlige Norges Fjorde, Vestgrønland, Island, 
mellem Norge og Spitsbergen samt Vest for Shetlandsøerne. Dybode- 
Udbredelsen er ca. 150—600 m. 

5. Edwardsia-påltida:;Carloren.' (Fig. 515): 

Physa veludviklet. Scapusperidermen tynd. Nemathybomerne 

smaa, samlede i tæt stillede Grupper i Midtlinien mellem Mesen- 

terierne. 16 korte, cylindriske eller længere og koniske Tentakler. 
Mesenteriernes Retraktorer temmelig kraftige, i den øvre Del af 
Kønsregionen . med 14—17 (20) Folder, de yderste og inderste 
høje og stærkt forgrenede. Parietalmusklerne temmelig kraftige, 
med tæt staaende Folder; deres Udbredelse paa Kropvæggen mid- 
delmaadig. Nemathybomernes Nematocyster dels 62—74 X 5 U, dels 
36—53 X 2,5 /. Scapusperidermen i Reglen smudsiggraa, men 
undertiden, især i den øvre Del, okkerfarvet. Scapulus og Capi- 

tulum farveløse, dog undertiden mørkt rødbrune med blege, hvide 
Mesenterieinsertioner og langstrakte, hvide Partier paa hver Side 
af disse. Tentaklerne farveløse eller svagt hvidpudrede, med en 

"hvid Plet paa Indersiden nær ved Spidsen og en lignende mere 
ringformet Plet paa Ydersiden nær ved Basis. Mundskiven gullig- 
hvid med 2 mørkt rødbrune, radiære Striber mellem Mesenterie- 
insertionerne. Årten opnaar i udstrakt Tilstand en Længde paa ca. 

6 cm og en Bredde paa 0,3—0,4 cm. 

Arten er hidtil kun fundet ved Våderøerne ved Bohuslån. 15— 

100 m. Paa een Lokalitet er den fundet sammen med E. longicornis.] 

[2. Fagésia Delphy (Mi/ne-Edwardsia Carlgren). 
Ingen tydelig Physa. Scapus uden Tenaculi og Nemathybomer, 

men ofte med en kraftig Periderm.. Scapus's Nematocyster spredte 

eller i Grupper. Scapulus polygonalt, med Nematocysterne grup- 

perede paa Ribberne. Tentaklerne ordnede efter 6-Tallet, de indre 

længere end de ydre. Nældekapseltyper: mikrobasiske p- og 6- 

Mastigophorer, Basitricher og Spirocyster. 

De to nedennævnte Arter synes i Modsætning til Edwardsia- 
Årterne ikke at være lysfølsomme. 

Oversigt over Arterne. 

Kroppen temmelig robust. Scapus mere eller mindre polygo- 

nalt og beklædt med en tyk Periderm.. 2. lovéni (Side 103). 

Kroppen spinklere. Scapus ikke udpræget polygonalt og med 

en tynd Periderm, der ofte er inkrusteret med Mudder.. 

1. cårnea (Side. 103), 
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1. Fagesia cårnea (Gosse). 

Den aborale Kropende afrundet uden at danne nogen egentlig 
Physa. Scapus med en forholdsvis veludviklet, let affaldende Peri- 
.derm. Scapus's Nematocyster, 29—38 X 5,5—7 U, hovedsageligt 
ordnede i større eller mindre Grupper. Scapulus tydeligt polygo- 
nalt, med Nématocysterne, 23—46 X 5—6,5/4, koncentrerede paa 

Ribberne, der ikke er saa kraftige som hos den følgende Art. 
Mesenteriernes Retraktorer i den øvre Del af Kønsregionen med 
sædvanligvis 12 og ikke over 20, noget forgrenede Folder. Parie- 
talmusklerne temmelig kraftige, dog ikke helt saa foldede som hos 
.den følgende Art. Peridermen gulbrun. Scapus uden Periderm og 

Scapulus kødfarvede til rosenrøde. Midten eller nedre Del af Sca- 
pulus udfor hvert Radiærkammer med en hvid, rektangulær Plet, 
der undertiden udfylder hele Partiet mellem de hvide Mesenterie- 

insertioner, saa at Scapulus synes at være forsynet med en hvid 
Ring, og undertiden fortsætter sig opad som blege Linier. Ten- 
taklerne kødfarvede med et rosenrødt Anstrøg, der især er frem- 
trædende, naar de er kontraherede, og en ved Basis bred, men 

mod Spidsen afsmalnende, uigennemsigtig hvid til gullighvid Midt- 
linie. Mundskiven hvid, den indre Del med skarlagenrøde, radiære 
Striber. Svælgrøret skarlagenrødt, undertiden orangefarvet forneden 
ligesom Filamenterne og Kønsorganerne. Kroppens Længde ca. 
1,5—2,5 cm, Bredden 0,2—0,25 cm. Arten er (ifølge Stephenson) 

sandsynligvis vivipar og lever formodentlig som Larve paa Ribbe- 
gopler og muligvis ogsaa Meduser. 

. Årten er fundet i den nordøstligste Del af Kattegat og paa 
flere Lokaliteter ved den svenske Skagerakskyst, 30—50 m. Den 
forekommer desuden ved Storbritanniens Kyster og er ogsaa taget 

ved Norges Vestkyst. Den sidder ofte ved Basis af Alcyonium- 
Kolonier og paa Sten med Sertularia, men forekommer ogsaa paa 
Skalfragmenter af Rurer, paa Ascidier og i Bægrene af døde 
Caryophyllia. 

2. Fagesia lovéni Carlgren. (Fig. 496, 52). 

Ingen Physa. Scapus med en tyk Periderm, hvis ydre Dele 
let løsnes, af vekslende Form, mere eller mindre udpræget poly- 
gonalt og med Nematocysterne ligesom paa Scapulus hovedsageligt 
samlede paa Ribberne. Scapus's Nematocyster 31—55 X 6—7 4. 
Scapulus' Nematocyster 22—36 X 5—6 U. 30—40 Tentakler, 
Mesenteriernes Retraktoører i den øvre Del af Kønsregionen med 
ca. 20—30 temmelig stærkt forgrenede Foider. Parietalmusklerne 
veludviklede, i Tværsnit vifteformige. Scapulus og Tentaklerne kød- 
farvede. Scapus uden Periderm svagt kødfarvet eller hvidt. Peri- 
dermen graalig eller brandgul. Munden, Svælgrøret og Kønsorga- 

merne teglstensrøde. Kroppen opnaar en Længde paa indtil ca. 
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4,5 cm og en Bredde 
paa indtil 0,5 cm, Ten- 

taklerne bliver ca. 0,35 

cm lange. 

Arten findes hoved- 
sageligt 1 døde Lophe- 
lia, især 1 Bægrene, 

å men undertiden ogsaa 

Å paa andre Genstande. 
Da den, idet den mang- 

Å i j W så ler Physa, formodentlig 
Fig. 52. Fagesia loven, XL ikke kan bevæge sig 

(Efter Carlgren). fra Sted til Sted, for- 
bliver den sandsynligvis. 

altid 1 de Skjul, hvor den een Gang har slaaet sig ned. Den fore- 
kommer paa adskillige Lokaliteter i Skagerak og ved Norges Vest- 
kyst indtil Finmarken. Dybde-Udbredelsen er ca. 80 —660 m.] 

3. Paraedwårdsia Carlgren. 

Physa svagt udviklet eller manglende. Scapus med 

spredte Tenaculi, hvortil Sandskorn el. lign. er fæstede. 

Tentaklerne faatallige, de indre længere end de ydre. 

Nældekapseltyper: mikrobasiske p-Mastigophorer, Basi- 

tricher og Spirocyster. 

Oversigt over Arterne. 

16 Tentakler. Meget stærkt inkrusteret. 1. arenåria (Side 104). 

[20—30 Tentakler. Inkrusteringen svagere. 2. sårsii (Side 105).1 

1. Paraedwardsia arenåria Carlgren. 
(Fig. 53 a). 

Ingen tydelig Physa. Scapus med Periderm og spredte Tena- 

culi stærkt inkrusterede med Sandskorn. Scapus og Scapulus med 

8 utydelige Længdefurer svarende til Mesenterieinsertionerne. 16 

Tentakler, formodentlig ordnede i 2 Kredse. Mesenteriernes Re- 

traktorer med 26—30, især i deres yderste Dele forgrenede Fol- 

der. Parietalmusklerne kraftige, i Tværsnit vifteformige; deres 

Udbredelse paa Kropvæggen middelmaadig. Scapus's Nematocyster 

dels 26—29 X 4 vr, dels 17—22 X 3 u- Scapus okkerfarvet, under- 

tiden delvis sort paa Grund af fasthæftede Sandskorn. Farven i 
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levende Live ukendt. I konserveret 

Tilstand bliver Længden indtil ca. 3,6 

cm og Bredden 0,5 cm. 

Arten forekommer i de dybeste 
Dele af Skagérak, og et Eksemplar er 
blevet taget mellem Skagen og Lyse- 
kil paa 200 m. Den findes desuden 
ved den norske Vestkyst fra Jåderen i 
Syd til Skierstadfjord (Bod6) i Nord.” 

Dybde-Udbredelsen er ca.200—640m. 

[2. Paraedwardsia'sårsii 
(Diben & Koren). 

(Fis. 535). 

Physa lille. Scapus med en tynd 

Periderm og smaa, spredte Tenaculi. 
Scapulus polygonalt med 8 Længde- 
ribber. 20 til godt 30 Tentakler, de 
indre længere end de ydre. Mesen- 
teriernes Retraktorer i den øvre Del 
af Kønsregionen med ca. 15—20 kun 
lidt forgrenede Folder. Parietalmusk- Fig. 53. a Paraedwardsia 

lerne i samme Region kraftige, omend  arenaria, X 2, 6 Paraed- 
svagere end hos foregaaende Art; 
deres Udbredelse paa Kropvæggen 
betydelig. Scapus' Nematocyster 17 
—22X 3,5—5 4… Physa, farveløst. 
Scapus brunliggult. Scapulus og Tentakler farveløse. Mundskive og 
Svælgrør røde. Længden bliver indtil 3,5 cm og Bredden indtil 
OS ed 

Arten er endnu ikke fundet i Skagerak, men forekommer i 
flere af de vestnorske Fjorde fra Hardangerfjorden i Syd til Vaags- 
fjørd noget Nord for Lofoten. Dybde-Udbredelsen er 15—200 m.] 

wardsia sarsii, X 2. (Efter 

Carlgren). 

[2. Fam. Limnactiniidae. 

Ingen Sphinkter. Ingen Tentakler. Mundskiven stærkt fortyk- 

ket. 8—10 fuldstændige Mesenterier. 

Limnactinia Carlgren. 

Kroppen glat, cylindrisk, ikke delt 1 Regioner. Den aborale 

Ende physalignende, gennemboret af Porer. Den distale Del af 

Kropvæggen med Spirocyster. Ingen tydelige Svælgrender. 8—10 

fuldstændige, fertile Mesenterier. Ufuldstændige Mesenterier faa- 
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tallige. Nældekapseltyper: mikrobasiske p-Mastigophorer, Basitri- 

cher og Spirocyster. 

Limnactinia laevis- Carlgren. (Fig. 54). 

Kroppen cylindrisk, ormeagtig. Kropvæggen med i den øvre 
Del talrige, i den nedre Del faatallige Spirocyster, og 1 den øvre 

Del forsynet med Længdemuskler? 8 fuldstæn- 
dige Mesenterier ordnede som hos. Edwardsia 
eller 10 (dvs. de 8 Edwardsia-Mesenterier og 

2 laterale). 2—4 svagt udviklede Mesenterier. 
Mesenteriernes Retraktorer i den øvre Del af 
Kønsregionen med 9—15 hovedsageligt kun i 

deres yderste Dele forgrenede Folder. Parie- 
talmusklerne med faa, tykke Folder; deres Ud- 

bredelse paa Kropvæggen betydelig. Kroppens 
Farve uigennemsigtig hvid til gullighvid. Køns- 
organer og Filamenter smudsiggule. (Brunlige 
Pletter i den øverste Del af Dyret hører enten 

: 2 til Kropvæggen eller Mundskiven). Kroppens 

Fig Star Længde bliver i konserveret Tilstand indtil 
tinia laevis, X 2. ca" 2,7. cm og Bredden: 0,3:=:0;/4:0m. 
(Efter Carigren). 

Arten er fundet ved den svenske Skage- 
rakskyst 1 Gullmar- og Dråbakfjord, i Kalfjord 

(NV for Troms6) samt ved Islands Syd- og Vestkyst. Dybde- 
Udbredelsen er ca. 39—165 m.] 

3. Fam. Halcampoididae. 

Kroppen i Reglen langstrakt, cylindrisk. Den aborale 

Kropende afrundet, sjældnere affladet. Kropvæggen glat 

eller med Nældepapiller eller Tenaculi. Ingen Sphinkter. 

Tentakler altid til Stede. Næsten uden Undtagelse flere 

end 8 fuldstændige Mesenterier. Ingen Acontier. 

Halcampéides Danielssen. 

Kroppen langstrakt. Kropvæggen glat, uden Spiro- 

cyster og Periderm. Den aborale Kropende blæreformet, 

gennemboret af Porer. Ingen Sphinkter. 12 temmelig 

lange, i Spidserne ikke opsvulmede Tentakler. 2 tem- 

melig svage Svælgrender uden Conchula. 6 Par Mesen- 
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terier, alle fuldstændige og fertile. Nældekapseltyper: 

mikrobasiske p-Mastigophorer, Basitricher og Spirocyster. 

Halcampoides purpurea Studer. 

Kroppen med 12 Længdefurer svarende til Mesenterieinser- 

tionerne. Mesenteriernes Retraktorer koncentrerede, i den øvre Del 

af Kønsregionen med meget talrige og især hos store Eksemplarer 

rigt forgrenede Folder. Parietalmusklerne kraftige, med i de ydre 

Partier lave, i de indre Partier høje og hos store Eksemplarer 

rigt forgrenede Folder. Tentaklerne temmelig korte. Kropvæggen 

kød- eller rosenfarvet, undertiden med et brunt Anstrøg. Tentak- 

lerne brune, undertiden lysere eller mørkere røde med et karmo- 

sinrødt Anstrøg eller brune med et grønt Anstrøg. Mundskiven 

kødfarvet, undertiden rosenrød eller med rosenrøde, radiære Stri- 

ber. Svælgrøret af næsten samme Farve som Tentaklerne eller 

orangefarvet. Kropvæggens Endoderm ofte orangefarvet ved Mesen- 

terieinsertionerne. Kroppens Længde indtil 10 cm, Bredden indtil 

2,4 cm. 

Arten forekommer paa adskillige Lokaliteter i Kattegat og 
Skagerak, i hvilke Farvande den hovedsageligt synes at findes paa 
Skalsand. Den krænger let sine Tentakler helt og holdent ind, saa 
at kun Huller 1 Mundskiven antyder, hvor de er. Ved Skrabninger 
faar man ikke sjældent Dyret op i mere eller mindre ud- eller 
indkrænget Tilstand. Arten er formodentlig kosmopolitisk. Den fore- 
kommer saavel i Arktis som Antarktis, ved Island, Norges Vest- 
kyst, Irland og i Middelhavet. Sandsynligyis har den uddifferen- 
tieret sig i flere Racer. Dens Dybde-Udbredelse er meget vid, lige 
fra 11446—1334 mm 

4. Fam. Haloclåvidae. 

Kropvæggen glat eller med Papiller, kun sjældent 

differentieret i Scapus og Scapulus. Sphinkter i Reglen 

manglende. Tentaklerne undertiden med Acrosphærer. 

De indre Tentakler ofte kortere end de ydre. Kun een 

dyb, ventral Svælgrende, der opadtil kan være afsluttet 

med en fliget Conchula, mere sjældent danner et særligt, 

fra Svælgrøret adskilt Rør. 6—20 Par fuldstændige 
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1 sjældne Tilfælde kun de 8 ,,Ed- 

wardsia"-Mesenterier fuldstændige. De fuldstændige Me- 

senteriers Retraktorer i Tværsnit diffuse eller koncen- 

treret-nyreformede. 

Oversigt over Slægterne. 

12 Tentaklerne uden 

med Corichula..— 

Opsvulmninger i Spidserne. Svælgrøret 

KM ARE ST TESS RE 1. Peåchia (Side 108) 

20 Tentakler med kugleformigt opsvulmede Spidser (Acro- 

sphærer). Ingen Conchula.... 2. Anemonåctis (Side 110). 

1. Peåchia Gosse. 

Kroppen cylindrisk, næsten glat. Den aborale Ende 

afrundet, gennemboret af talrige Porer. Ingen Sphinkter. 

Fig. 55. Peachia boe- 

kii, Stykke af Svælg- 

renden med den tre- 

fligede Conchula, 

X 6. (Efter 

Carlgren). 

12 Tentakler uden Acrosphærer, de 

indre kortere end de ydre. Een dyb, 

ventral Svælgrende, kun sjældent ad- 

skilt fra Svælgrøret. Den orale Del 

af Svælgrøret afsluttet i en fliget Con- 

chula. 10 Par Mesenterier (6 fuld- 

stændige + 4 laterale og ventrolaterale 

ufuldstændige Par), hos unge Individer 

undertiden endnu kun de 6 fuldstæn- 

dige Par. Kun de 6 Par fuldstændige 

Mesenterier fertile og forsynede med 

Filament og. kraftige, koncentrerede 

Retraktorer. De 4 Par ufuldstændige Mesenterier med 

Parietalmusklerne dannende smaa Muskelpuder. Nælde- 

kapseltyper: mikrobasiske p-Mastigophorer, Basitricher 

og Spirocyster. 

En Art fra det nordlige Annam har Svælgrendens Rande sam- 
menvoksede, saa at Svælgrøret og Svælgrenden danner 2 adskilte 
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Rør, der kun staar i Forbindelse med hinanden ved Svælgrendens 

nedre Ende. 

Larverne lever parasitisk paa Meduser. 

Oversigt over Arterne. 

Corehala' mangel 102 er ser dende 1. haståta (Side 109). 

Eahehila trefhashidis Isa JN MR 2. boekii (Side 110).] 

1. Peachia haståta Gosse. (Fig. 56). 

Conchula med 3 Hovedflige, hvorfra der udgaar mindre Flige, 

saa at Antallet af Flige ialt bliver 6—10. Svælgrenden forlænget 

neden for Svælgrøret. De fuldstændige Mesenteriers Retraktorer 

kraftige, i den indre Del med forgrenede, i den ydre Del med 

palisadeagtigt  anord- 

nede Folder, udadtil 

kortere, gaaende over 

i de svage, kun med 

faa Folder forsynede 

Parietalmuskler. De u- 

fuldstændige Mesente- 

rier med smaa Retrak- 

torer, men uden Fila- 

ment og Kønsorganer. 

Kropvæggen kød- eller Fig, 56. Peachia hastata, Larver i forskel- 

laksefarvet med rød- lige Udviklingsstadier, X 6. 

brune, uregelmæssige (Efter Carlgren). 

Længdestriber.  STen- 

taklerne rosenrøde eller blegt rødbrune, med 5 mere eller min- 

dre tydelige W-formede Baand paa Indersiden og en uigennem- 

sigtig hvid Plet paa Ydersiden midt imellem Basis og Spids. Mund- 

skiven rosenrød til hvid, med brune og hvide Pletter. Conchula 

kødfarvet eller blegrød, i Reglen med hvide Spidser. Svælgrøret 

med 12 mørkebrune Baand vekslende med bredere, orange eller 

gullige Baand, i den aborale Del rødt eller purpurfarvet. I kon- 

traheret Tilstand opnaar Kroppen en Længde paa indtil ca. 10 cm 

med en Bredde paa 1—1,5 cm. 

Den parasitiske Larve lever paa adskillige Hydromeduser, 
særlig Eutonia indicans, men findes undertiden ogsaa paa Scypho- 
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meduser. Den sætter sig i et tidligt Stadium fast paa forskellige 

Steder af Medusen ved Hjælp af Mundaabningen og det mere 

eller mindre udkrængede Svælgrør og kan undertiden ogsaa fore- 
komme 1 KRadiærkanalerne. Larven er til at begynde med skive- 
formet, men bliver senere kegleformet. Svælgrenden anlægges førend 
Tentaklerne, som dannes paa en karakteristisk biradiær Maade. I 
Slutningen af Larveperioden dannes Conchulaen. 

P. hastata er i Kattegat fundet ved Frederikshavn. Den fore- 
kommer iøvrigt ved den svenske Skagerakskyst, 1 Nordsøen, ved 
Storbritanniens og Frankrigs Atlanterhavskyster og i Middelhavet. 
Dybde-Udbredelsen er fra Lavvandsmærket —ca. 250 m. Larven er 

temmelig almindelig 1 Kattegat og Skagerak. 

[2. Peachia boekrti Denelssen & Koren (Fig. 55). 

Conchula med 3 store, rektangulære og flade Flige. Mesen- 
teriernes Retraktorer som hos P. hastata. Parietalmusklerne paa 
Retraktorsiden af Mesenterierne med forholdsvis høje Folder, paa 
den modsatte Side svagere. Kroppen gulligbrun, med spredte, brune 

Pletter. Tentaklerne brunliggule med brunligrøde Tværbaand. Con- 
chula perlemorsskinnende. Længden af Kroppen indtil 2,5 cm og 

Bredden 2 cm, Længden af Tentaklerne ca. 1 cm og Længden af 
Conchula 0,9 cm. 

Denne Art, der kun er fundet 1 Hardangerfjorden, 150—700 
m, er muligvis identisk med P. hastata; det maa dog bemærkes, 
at et Eksemplar af P. hastata fra Jydske Revet, der var betydeligt 

mindre end nogen kendte Eksemplarer af P. boekii (Længden 1,5 

cm, Bredden i den stærkt opblæste, aborale Ende 1 cm) allerede 
havde en mere fliget Conchula end den, der kendes fra P. boekii.] 

2. Anemonactis (Eloactis) Andres. 
Kroppen cylindrisk, med talrige, solide Papiller. Den 

aborale Kropende physa-agtig, med talrige Porer. Ingen 

Sphinkter. Den distale Del af Kroppen med Cinclider. 

20 Tentakler med Acrosphærer med meget talrige og 

lange Basitricher. Tentakler og Mundskive uden Spiro- 

cyster. En enkelt, kraftig, ventral og aboralt forlænget 

Svælgrende uden Conchula. 10 Par Mesenterier (6+4 

laterale og ventrolaterale), alle fuldstændige og fertile. 

Mesenteriernes Retraktorer koncentrerede, ikke gaaende 

over i Parietalmusklerne. Nældekapseltyper: Basitricher. 
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Anemonåctis mazélii (Jourdan). (Fig. 57). 

Acrosphærernes Basitricher 120—173 X 5—4 u- Mesenteri-- 

ernes Retraktorer koncentrerede, kraftige, med ca. 30 høje, for-- 

grenede Folder af omtrent ens Længde. Parietalmusklerne kraftige, 

i de ydre Dele med lave, i de indre Dele 

med høje Folder. Farven varierende. 

Blandt nogle smaa Eksemplarer fra den 

norske Vestkyst var eet brunligt med far- 

veløse Tentakler, medens de andre var 

svagt kødfarvede med uigennemsigtig hvide 

Acrosphærer og gulligt Svælgrør. Eksem- 

plarer fra England har ifølge Stephenson 

følgende Udseende: Kropvæggen kødfar- 

vet, orange eller rød, med smalle, gullig- 

hvide, lodrette Streger eller Pletter i den 

distale Del. Tentaklernes Skaft farveløst, 

hvidt eller gullighvidt, med et eller oftest 

Fig. 57. a Anemonactis 

(Eloåctis) mazelii, XX 2, 

b yderste Del af Ten- 

takel af samme, c Stykke 

og et brunt Parti nedenfor de gullighvide af Kropvæggen. (Efter 

Acrosphærer, der er forsynede med smaa Carlgren). 

to, utydelige, svagt rødbrune Længdebaand 

brune eller orange Pletter. Eksemplarer 

fra Skandinavien bliver ca. 1,5 cm lange, Eksemplarer fra Middel- 

havet derimod indtil ca. 12 cm i udstrakt Tilstand. 

Årten forekommer, omend sjældent, i Skagerak og er i Katte- 
gat fundet paa en Lokalitet NV. for Anholt. Dens Udbredelses- 
omraade omfatter iøvrigt Norges Vestkyst, Englands og Frankrigs 

Atlanterhavskyster og Middelhavet. Den lever paa blød Bund, og 
Dybde-Udbredelsen er fra nogle faa til ca. 650 m. Muligvis om- 

fatter AÅ. mazelii to forskellige Arter. 

5. Fam. Halcåmpidae. 

Kroppen i Reglen langstrakt, cylindrisk, eventuelt 

delt i flere Afsnit. Sphinkter mesogloeal, i Reglen enkel,. 

sjældnere dobbelt. 8—12 fuldstændige Mesenterier. 

Halcåmpa Gosse. 

Kropvæggen delt i Physa, Scapus og Scapulus. Physa. 
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med en eller to Kredse af Porer. Scapus med Tenaculi, 

hvortil 1 Reglen er fasthæftet Sandskorn. Scapulus med 

Spirocyster og Længdemuskler. Sphinkter svag, stræk- 

kende sig noget ind i Tentakelbaserne. 8 —12 Tentakler. 

2 svage Svælgrender og 2 Par Retningsmesenterier. 

8—12 fuldstændige og 6—12 fertile Mesenterier. En 

mere eller mindre fuldstændig, sekundær Kreds af svage, 

ufuldstændige Mesenterier. Nældekapseltyper: mikroba- 

siske p-Mastigophorer, Basitricher og Spirocyster. 

Halcampa duodecimcirråta M. Sars. (Fig. 58). 

8—12 cylindriske, ikke tilspidsede Tentakler. 8—10 (12) fuld- 

stændige og fertile Mesenterier og en mere eller mindre fuldstændig 

Kreds af sekundære Mesenterier. Macrocnemernes Retraktorer med 

forholdsvis faa (8— 16), kun lidt forgrenede Folder. Parietalmusk- 

lerne og de ufuldstændige Mesenteriers Muskler svage. Physa 

farveløs med smaa, hvide Pletter. Scapus og Scapulus kødfarvede, 

det sidste ofte brunligrødt, især i den distale Del, og ofte forsynet 

enten med 8—12 hvide Længdestriber, endende i en hvid Plet 

nedenfor Tentaklerne eller i Stedet for Striber med Rækker af Pletter. 

Tentaklerne hvide eller 

gullighvide, med 3—5 (6) 

rødbrune Tværbaand; det 

første Baand, nærmest 

Mundskiven, dannende et 

M, de andre et V. RKet- 

ningstentaklerne underti- 

den uigennemsigtige hvi- 

de, Mundskiven i Reglen 

gullig med brune, radiære 

Striber svarende til Me- 

senterieinsertionerne, en 

rødbrun Ring rundt om 
Fig. 58. Halcampa duodecimcirrata, 
Mundskiven med Tentakler, rø Ket- Munden og 1—3 trekan- 

ningstentakel. tede Pletter imellem Stri- 



113 ØB 

berne. Undertiden kan hele Mundskiven være uigennemsigtig hvid. 

Arten er ovipar. 

Arten forekommer i den vestlige Del af Østersøen indtil noget 
Øst for Bornholm, i Bælterne, Øresund, Kattegat, Skagerak og 

ved Norges Vestkyst. Den lever paa Sandbund. Dybde-Udbredelsen 
er ca. 10—113 m. Arten kan kun forveksles med Paraedwardsia 

arenaria, fra hvilken den let kan kendes paa Grund af de færre 
og cylindriske Tentakler. 

[6. Fam. Octinednidae. 

Ingen Basilarmuskler. Mesogloeal Sphinkter. Acontierne ude- 

lukkende forsynet med Basitricher. 

Octøineon Moseley. 

Fodskiven bred. Kroppen temmelig lav og kegleformet, meget 

smallere i den distale end i den basale Del. Kropvæggen delt i 

Scapus og Scapulus, det første forsynet med en Kutikula. 12 —24 

Tentakler. Svælgrenderne utydelige. Kun de 8 ,,Edwardsia"'-Mesen- 

terier fuldstændige, fertile og forsynet med Filament og Acontier. 

Mesenterierne meget talrigere i den basale end 1 den distale Del 

af Kroppen. De fuldstændige Mesenteriers Retraktorer kraftige, 

circumscripte. Nældekapseltyper : mikrobasiske p - Mastigophorer, 

Basitricher og Spirocyster. 

Octineon suecicum Carlgren. 

Kroppen i helt kontraheret Tilstand skiveformet, 1 helt ud- 

strakt Tilstand med en meget bred, affladet, basal Del, hvorfra 

den distale Del rejser sig som en tynd Cylinder. Scapus med en 

især hos ældre Individer veludviklet Kutikula, der undertiden er 
noget inkrusteret med Fremmedlegemer. Indtil 24 korte, tynde 

Tentakler, der ved Pirring ofte krænges ud og ind. Mesenterierne 
ordnede efter 6-Tallet. Det 5te og 6te ,,Coupel's' Mesenterier 

omtrent lige saa udviklede som Mesenterierne af 2den Orden og 
med svage Muskelfolder paa deres inderste Parti. Antallet af Me- 
senterier ca. 4 Gange saa stort ved Basis som i den distale Del. 
Acontiernes Basitricher hovedsageligt 48—65 X 4,5—5 U, men des- 
uden forekommer nogle paa 19—20 X 1,5 —omtrent 2/4. Scapus 
hos ældre Individer med sortebrun Kutikula, hos yngre med lys. 
Scapulus distalt med 6 hvide Pletter og basalt, alternerende med 

dem, med 6 Grupper hver paa 3 langstrakte, hvide Striber; Anord- 

ningen af Pletterne og Striberne dog undertiden mere uregelmæssig. 
Tentaklerne farveløse, med hvid eller gullighvid Basis og undertiden 

8 
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med et utydeligt Tværbaand om Midten. Svælgrøret brunligt, gaa- 
ende over 1 orange. Bredden af Fodskiven bliver indtil 0,9 X 0,6 
cm, og Højden i halvt kontraheret Tilstand indtil 0,8 cm. 

Arten lever paa smaa Sten eller døde Skaller sammen med 
Andwakia parva. Den er hidtil kun fundet ved Bohuslån, i Nær- 
heden af Lophelia-Revet ved Våderøerne paa en Dybde af ca. 
50—60 m.] 

[7. Fam. Andwakiidae. 

Mesogloeal Sphinkter. Acontier med saavel mikrobasiske Ama- 

stigophorer som Basitricher. 

Andwåkia Danielssen. 

Kroppen langstrakt, cylindrisk, delt 1 3 Afsnit: Physa, Scapus 

og Scapulus. Scapus med Tenaculi. Scapulus uden Spirocyster. 

Sphinkter mesogloeal, langstrakt og kraftig. Tentaklerne faatallige, 

men flere end 12. 1—2 svagt udviklede Svælgrender. Indtil 6 Par 

fuldstændige og fertile Mesenterier med kraftige Retraktorer. Antal- 

let af Mesenterier og Tentakler det samme. Nældekapseltyper: 

mikrobasiske p-Mastigophorer, mikrobasiske Amastigophorer, Basi- 

tricher og Spirocyster. 

Oversigt over Arterne. 

Mesenteriernes Anordning uregelmæssig; Arten forplanter sig 
antagelig delvis ad kønsløs Vej. 20—24 Tentakler ..... 

1, pårva (Side 114). 
Mesenteriernes Anordning regelmæssig. 24 Tentakler....... 

2; mirabilis «(Side 31155 

1. Andwakia pårva Carlgren. (Fig. 59). 

Physa lille, kun erkendelig, naar Dyret løsner sig fra Under- 
laget. Scapus med veludviklede Tenaculi. Sphinkter 
kraftig. I Reglen 20—24 Tentakler. 1 eller 2 uty- 
delige Svælgrender. Anordningen af Mesenterierne i 
Reglen uregelmæssig, antagelig som Følge af ukøn- 
net Formering. 1—2 Par Retningsmesenterier. De 
fuldstændige Mesenterier undertiden færre end 6 
Par, deres Retraktorer stærkt koncentrerede, med 

F; faa, men høje, forgrenede Folder. Parietalmusklerne 
10,59; - i 

i kraftige. Scapus brunliggraat eller graat, med mør- 

Andwakia kere Tenaculi. Scapulus orangefarvet. Tentaklerne 
parva, X Ca. orangefarvede ved Basis, ellers farveløse eller hvid- 
1%. (Efter  pudrede med to hvide Tværpletter, der undertiden 
Carlgren). flyder sammen til een ved Midten eller noget nær- 
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mere Basis af Tentaklen. Mundskiven orangefarvet, især ved Mesen- 
terieinsertionerne. Svælgrøret blegt orangefarvet. Hos smaa Eksem- 
plarer er Farven ofte blegere, og Tværpletterne kan undertiden 
mangle. Kroppens Længde synes ikke at overskride 1 cm og Bred- 
den ikke 0,4 cm. 

Arten er'kun kendt fra Våderøerne ved Bohuslån, 50—60 m, 
hvor den sammen med OQctineon suecicum sidder fæstet paa Sten 
eller døde Skaller. 

2. Andwakia miråbilis Danielssen. 

Physa blæreformig, undertiden, naar den fæster sig paa Sten, 

affladet. Scapulus i kontraheret Tilstand polygonalt. Sphinkteren 
omtrent dobbelt saa lang som Scapulus. 24 Tentakler i 3 Kredse. 
12 Par Mesenterier. De 6 Par fuldstændige med kraftige, palme- 
formigt circumscripte Retraktorer med ca. 20 forgrenede Folder i 
den øvre Del af Kønsregionen. Parietalmusklerne og Mesenterierne 
af 2den Orden svage. Scapus brunligsort af tilhæftede Sandskorn. 
Scapulus laksefarvet eller undertiden hvidt med et rødt' Skær. 
Mundskiven cinnoberrød med fine, mørkere Linier. Tentaklerne 
cinnoberrøde, mørkere ved Basis, lysere mod Spidsen. Kroppens 

Længde 6—7 cm og Bredden i den distale Del indtil 1,5 cm, i 
den basale Del 0,4—0,5 cm. 

Årten kendes fra den norske Vestkyst, Sogne- og Hjeltefjord, 
190—250 m.] 

2. Tribus Thenaåria. 

Fodskiven tydelig, med Basilarmuskler. 

Oversigt over Subtribus. 

bo ÅER HEE SEE ES ea Fed ER, g: 

Acontier findes. Sphinkter naira ven: 1 GENRE ESBENSEN FEEDS 

3. Acontiåria (Side 126). 

2. Sphinkter endodermal eller manglende ............... 

1. Endomyåria (Side 115). 

Sphinkter mesogloeal......... 2. Mesomyåria (Side.123). 

1. Subtribus Endomyaria. 

Sphinkter manglende eller endodermal (ved Gen- 

nembrydning af Mesenterierne mesogloeal), kun sjældent 

delvis indsænket i Mesogloeaen. Ingen Acontier. 
8 
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Fam. Actiniidae. 

Kropvæggen undertiden glat, undertiden med Suge- 

vorter eller blæreformede, mere eller mindre veludvik- 

lede Nældebatterier. Randsække indeholdende Atricher 

og Spirocyster ofte til Stede. Sphinkter manglende eller 

diffus eller circumscript, sjældent delvis indsænket i 

Mesogloeaen. Mesenterierne talrige, ikke differentierede 

1 Macro- og Microcnemer, deres Retraktorer i Reglen 

diffuse. 
Oversigt over Slægterne. 

1. Sphinkter endodermal, diffus. Kropvæggen glat ........ 2; 

Sphinkter endodermal, circumscript, kraftig. Kropvæggen i 

Reglen med Sugevorter, som dog kan være svagt udviklede 

eller mangle. Ingen Randsække..... 4. Teålia (Side-119) 

a (Raudsekke "hinder ss AR od AES EG SANSER AE RESEN 3. 

Randsække mangler. Tentaklerne lange, ikke retraktile, kan 

afsnøres ved Hjælp af en Muskel ved Basis.......... 

3. Boldcera (Side 118). 

3. [Randsækkene indenfor Fossaens Rand. Tentaklerne korte, 

reraktle is SE heles Fe SR SE 1. Actinia (Side 116).] 

[Randsækkene paa Fossaens Rand. Tentaklerne lange, ikke 

retraktile ALIS ERNE ET FA neeR 2. Anemånia (Side 117).] 

[1. Actinia Brown. 

Kroppen lav, med bred Fodskive. Kropvæggen glat, men med 

en Kreds af ægte Randsække inden for Randen af den dybe 

Fossa. Sphinkter bred, diffus, kun sjældent delvis indsænket i 

Mesogloeaen. Talrige, korte, koniske Tentakler, uden Sphinkter 

ved Basis. Veludviklede Svælgrender. Talrige Mesenterier, de fle- 

ste fuldstændige. Alle Mesenterier, undtagen de yngste og Ret- 

ningsmesenterierne, med Kønsorganer. Nældekapseltyper: Atricher, 

mikrobasiske p-Mastigophorer, Basitricher og Spirocyster. 

Actinia equina Linné. (Fig. 60). 

Randsækkene kugleformige, deres Antal varierende; deres 
Atricher 36—60 (65) X 3—5 U. Sphinkter diffus, med lave, men 
temmelig stærkt forgrenede Folder. Tentaklerne fuldstændig retrak- 
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 tile og ligesom Mesenterierne i et Antal af 192. Mesenteriernes 
Retraktorer diffuse, svage. Parietobasilar- og Basilarmusklerne vel- 
udviklede. Farven varierende: rød, skarlagenrød, leverbrun, oliven- 
farvet til græsgrøn, med blaa eller blaagrønne Randsække. Under- 
tiden optræder en blaa Ring ved Mundskiven. I udstrakt Tilstand 
er Længden af Kroppen indtil 5 cm, Bredden af Mundskiven indtil 
5 cm, Bredden af Fodskiven indtil 7 cm og Længden af Tentak- 

lerne indtil 1,5 cm. 
Arten er vivipar. Gravier har i flere Eksemplarer fra Guinea- 

bugten fundet Embryoner med indtil 80 Tentakler og i- disse igen 
mindre Embryoner, hvilket Forhold Gravier tolker som larval 
Parthenogenese, Det er 
aabenbart, at der i Mo- 

derdyret udvikles to Sæt 
Larver; men det behøver 
ikke at være saaledes, at 

de smaa Larver er en 
anden Generation, op- 
staaet ved Parthenoge- 
nese fra de større Lar- 

ver; de kan meget vel 
være yngre Søskende til 
disse og blot være ind- 
vandrede i dem, hvilket 
Synspunkt bestyrkes der- 
af; vat der 1 de "ældre 

Larver ikke er fundet 
nogen Kønsorganer. 

Arten er endnu ikke 
fundet i egentlige dan- 
ske Farvande, men bør 

eftersøges paa Sydvestkysten. Den er udbredt fra Kolahalvøen over 
hele Norges Vestkyst til Stavanger, i Nordsøen, ved Storbritan- 
niens Kyster, fra Europas Vestkyst indtil Guineabugten, i Middel- 

havet, det sorte Hav, det asovske Hav og ved Sydafrika. Det er 
desuden muligt, at andre Actinia-Arter fra forskellige Verdensdele 

er Varieteter af equina. 
Arten fæster sig paa Sten og Klipper i den øverste Littoral- 

zone. Den er overordentlig haardfør, taaler meget vel Udtørring 
ved Ebbetid, er ikke følsom overfor Temperatursvingninger og til 
en vis Grad heller ikke overfor vekslende Saltholdighed. Den lever 
meget længe og er blevet holdt i Akvarier i mere end 66 Aar.)] 

| Fig. 60. Actinia equina. 

(Efter Stephenson). 

l2., Anemønia Risso. 

Fodskiven bred. Kropvæggen glat, med Randsække paa Fos- 

saens Rand; hos unge Individer dog ofte endnu ikke anlagte. 
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Sphinkter endodermal, udstrakt til koncentreret diffus. Tentaklerne 

talrige, lange og ikke fuldstændig retraktile. Antallet af Svælgren- 

der vekslende. Talrige fuldstændige Mesenterier. Antallet af Me- 

senterier større i den basale end i den distale Del af Kroppen. 

Kønsorganer til Stede allerede paa Mesenterierne af 1ste Orden. 

Nældekapseltyper: Atricher, mikrobasiske p-Mastigophorer, Basi- 

tricher og Spirocyster. 

Anemonia sulcåta (Pennant). 

Sphinkter udstrakt diffus eller mere koncentreret. Randsække 
i vekslende Antal. Tentaklerne lange, hos store Eksemplarer i et 

Antal af indtil 200, ofte uregelmæssigt anordnede som Følge af 
ukønnet Formering. Mesenterierne ofte uregelmæssigt grupperede. 
Endodermen med Zooxantheller. Randsækkenes Atricher 29,6 —39 

x 3—4,2 U. Kropvæggen brunlig. Tentaklerne smaragdgrønne, 
ofte med rosenrøde Spidser. Størrelsen meget varierende, nogle 
Former opnaar en Længde paa indtil 10 cm, andre forbliver som 
de skandinaviske smaa hele Livet igennem. Arten er ovipar og 
forplanter sig desuden ad ukønnet Vej ved i Løbet af 2—3 Timer 
at dele sig paa langs i to eller tre Stykker; en Halvdel kan yder- 
ligere dele sig igen. 

Arten er ikke fundet ved Danmark, men er taget paa Alger 
ved Espeland i Nærheden af Bergen. Den er iøvrigt udbredt fra 
Storbritannien til de kanariske Øer og ind i Middelhavet. Den er 
en typisk Kystform.]j 

3. Boldcera Gosse. 

Fodskiven veludviklet. - Kropvæggen glat, uden Rand- 

sække. Sphinkter diffus og temmelig veludviklet. Talrige 

Tentakler, anordnede efter 6-Tallet og ved Basis for- 

synet med en Sphinkter, der ved Sammentrækning kan 

afsnøre Tentaklen. Den indre Halvdel af Mundskiven 

uden Tentakler. 2 tydelige, brede Svælgrender. Flere 

end 6 Par fuldstændige Mesenterier. Nældekapseltyper: 

mikrobasiske p-Mastigophorer, Basitricher og Spirocyster. 

Bolocera tuédiae (Johnston). (Fig. 61). 

Kroppen cylindrisk, i udstrakt Tilstand meget længere end 

bred. Tentaklerne i 5—6 Kredse, lange og kraftige, med meget 
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store Nældekapsler i Spidserne og i kontraheret Tilstand længde- 

furede, ikke fuldstændig retraktile. De fleste Mesenterier fuldstæn- 

dige og fertile. Kropvæggen i Reglen blegt kødfarvet eller rosenrød, 

sjældnere mørkerød. Tentaklerne og Mundskiven i Reglen af samme 

Farve som Kropvæggen, men mørkere og 

ofte rødbrune. Svælgrendens mest distale 

Del og Mesenterierne undertiden karmin- 

røde. Kroppen opnaar i udstrakt Tilstand 

en Længde af 20 cm eller mere, og de 
RER 

indre Tentakler bliver næsten lige saa lange. 

Arten er ovipar. 

Tentaklerne, især de rødbrune, foraar- 
sager hos modtagelige Personer ved Berø- Fig. 61. Bolocera tue- 
ring en stærk Svie, svarende til den, der diae, afsnøret Tenta- 
opstaar ved Berøring med Brændegoplen.  takel set fra Basis, 

Tentaklerne kan ved Hjælp af deres Sphink- Sp Tentakelsphinkter, 
ter afsnøre sig ved Basis; hvad "der for 45, Bred hivar Ten- 
aarsager Afsnøringen er ikke helt opklaret, ; 

j taklen har løsnet sig 
men formodentlig fremkaldes den af kraf- É 

tige, mekaniske Pirringer. En tropisk Slægt, fra Mundskiven. (Ef- 
Boloceroides, der ligesom Gonactinia kan ter Carlgren). 
svømme ved Tentaklernes Hjælp og har en 
lignende Tentakelsphinkter som Bolocera, afkaster imidlertid Ten- 
taklerne allerede ved let Berøring, og denne Slægts Tentakler kan 
regenerere et helt nyt Dyr. En lignende Regeneration er ikke iagt- 
taget hos Bolocera og heller ikke hos den ligeledes med en Ten- 
takelsphinkter forsynede Slægt, Bunodeopsis; men Mundskiven 
regenererer nye Tentakler, hvis de gamle er blevet afkastede. 

B. tuediae er temmelig almindelig paa blød Bund i Skagerak 
og Kattegat og er ogsaa blevet fundet i den nordlige Del af Øre- 
sund. Dens Udbredelsesomraade omfatter iøvrigt det nordlige Atlan- 
hav med tilhørende Bihave. Dybde-Udbredelsen er fra ca. 10 — 
mere end 2000 m. 

4. Teålia Gosse. 

(Urticina Ehrenberg). 
Fodskiven veludviklet. Kropvæggen med eller uden 

Sugevorter og uden Randsække. Sphinkter kraftig, cir- 

cumscript. Tentaklerne korte. og cylindriske, i Reglen 

ordnede efter 10-Tallet, deres Længdemuskler ektoder- 
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male til mere eller mindre mesogloeale. 2 veludviklede 

Svælgrender. Talrige fuldstændige Mesenterier, 1 Reg- 

len ordnede efter 10-Tallet. 2 Par Retningsmesenterier. 

Mesenteriernes Retraktorer veludviklede. 10—20, sjæld- 

nere 6, af de ældste Par Mesenterier sterile. Svælg- 

rørets Nematocyster meget større end Tentaklernes. 

Nældekapseltyper: mikrobasiske p-Miastigophorer, Basi- 

tricher og Spirocyster. 

Teaålia féelina (Lmné). 

+ Årten optræder i flere Varieteter, hvoraf 2—3 forekommer 

Farvandene omkring Danmark. 

Fig, 62. Teala felma var. coriacea, ÆT. 

(Efter Stephenson). 
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T. folina (EL) var scørideea (Cuw):; (Fig. 62). 

Fodskiven bred, meget kraftigt fasthæftet til Underlaget. Krop- 

pen lav. Kropvæggen med talrige, veludviklede Sugevorter, hvortil 

der i Reglen er fasthæftet Sten, Skalfragmenter, Alger eller andre 

Genstande. Indtil ca. 160 Tentakler, i Reglen ordnede efter 10- 

Tallet. Tentaklernes Basitricher omkring 12—34 X 2—3 w Svælg- 

rørets omkring 50—85 X 5,5—7 VÆ Kropvæggen i Reglen karmo- 

sinrød eller grøn, med større eller mindre uregelmæssige Pletter. 

Sugevorterne graa eller graablaa. Tentaklerne hvide eller grønne, 

med et uigennemsigtigt, hvidt Baand ved Basis, et bredere, kar- 

mosinrødt Baand ved Midten og et uigennemsigtigt, hvidt Baand 

nedenfor og undertiden ogsaa ovenfor dette. Tentakelbaserne om- 

givet af to røde eller hvide Linier, der indeslutter et, særlig ved 

de 10 ældste Tentakler tydeligt fremtrædende, trekantet, rødt Parti. 

Bagsiden af de ældste Tentakler forbundet med de nærmeste Exo- 

coel-Tentakler ved to gulhvide Baand. Mundaabningen 1 Reglen 

karmosinrød eller rødbrun, undertiden gulliggraa. Svælgrendens 

mest distale Del (Svælgrendetuberklerne) røde. Farvetegningen 

somme Tider svagere, særlig paa Tentakler og Mundskive. Varie- 

teten opnaar en Bredde paa indtil 6 cm. En Dybvandsform, var. 

tuberculåta, der ogsaa forekommer i Skagerak og næppe er 

tydeligt adskilt fra var. coriacea, kan blive indtil 12 cm bred. 

Var. coriacea er ovipar. 

Varieteten lever i Reglen paa lavt Vand paa Klipper og Sten. 
Den forekommer i den sydvestlige Østersø, i Bælterne, Øresund, 
Kattegat, Skagerak og formodentlig ogsaa ved Jyllands Vestkyst. 
Dens Udbredelsesomraade omfatter iøvrigt den norske Kyst indtil 
Finmarken, Færøerne, Storbritannien, Nordsøen og Frankrigs At- 
lanterhavskyster. En meget nærstaaende (om ikke identisk?) Varietet 
forekommer i Berings Havet. Arten er let kendelig og kan kun 
forveksles med Stomphia; en Undersøgelse af Sphinkter og Nema- 
tocysterne i Tentakelspidserne vil imidlertid let fælde Afgørelsen. 

Tafelina (E)var: lofoténsis (Dan). (Fig. 63). 

Adskiller sig fra var. coriacea ved en mere langstrakt Form, 

ikke saa fast Kropvæg og svagt udviklede, spredte Sugevorter, der 

synes at kunde forsvinde helt og holdent, hvorfor den ikke fast- 

hæfter fremmede Genstande til Kropvæggen. Kropvæggen snart 

smudsiggul, snart brun eller rødbrun, undertiden med røde eller 
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rødlige Længdepletter. Tentaklerne undertiden farveløse, hvide, 

undertiden smudsiggule, brune eller rødbrune, orange eller karmo- 

sinfarvede, og ofte med et blegere eller mørkere Tværbaand. Mund- 

skivens Mønster, hvis et saadant findes, ligner det hos var. coriacea. 

Fig. 63. Tealia felina var. lofotensis, X 2. 

(Efter Stephenson). 

Fodskivens Bredde bliver indtil 24 cm. Varieteten er ovipar. En 

nordlig og arktisk Varietet, crassicornis, er vivipar. 

Var. lofotensis er et Par Gange fundet paa dybere Vand i 
Skagerak. Den forekommer desuden i Nordsøen, i det irske Hav, 

ved Skotlands Vest- og Nordkyst og ved Norgest Vestkyst indtil 
Lofoten, hvor den ogsaa træffes paa lavere Vand. Dybde-Udbre- 
delsen er fra Tidevandszonen til ca. 200 m. Angivelsen, at Varie- 
teten skulde være fundet ved Bornholm, er temmelig usikker, da 

der muligvis kan foreligge en Forveksling af Etiketter. 
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2. Subtribus Mesomyaria. 

Tydelig Fodskive, med Basilarmuskler. Sphinkter 

mesogloeal. Ingen Acontier. 

Fam. Actinostålidae. 

Kropvæggen i Reglen glat, sjældnere med Tuberk- 

ler, uden Randsække. Tentaklerne i Reglen korte; de 

ydre Tentakler undertiden med Nældebatterier ved Basis. 

Tentakler og Mesenterier ikke altid ordnede efter 6-Tallet. 

De yngre Mesenteriepars to Mesenterier undertiden af 

forskellig Størrelse og, omend altid anlagte i Kredse, 

ikke optrædende samtidigt. Mesenterierne ikke diffe- 

rentierede 1 Macro- og Microcnemer. 

Oversigt over Slægterne. 

Kropvæggen tyk, hos unge Individer næsten glat, hos ældre 

med flade Tuberkler. Tentaklerne anordnede 6—+6—12.., 

ikke fuldstændig retraktile og undertiden med kraftige For- 

tykkelser paa den abaxiale Side.. 1. Actinostéla (Side 123). 

Kropvæggen glat. Fodskiven meget.bred. Tentaklerne anord- 

nede 6—+10(12)+16(18), fuldstændig retraktile ........ 

2. Ståmphia (Side 125). 

1. Actinostola Verrill. 

Kropvæggen tyk, hos unge Individer glat eller næsten 

glat, hos ældre i Reglen med flade Tuberkler. Den 

distale Kant uden Flige. Ingen Fossa. Sphinkter temme- 

lig svag i Forhold til Kropsstørrelsen. Tentaklerne korte, 

færre end Mesenterierne, anordnede efter 6-Tallet og i 

Reglen ikke helt retraktile. Tentaklernes Længdemusk- 

ler og Mundskivens Radiærmuskler mesogloeale. 2 vel- 

udviklede Svælgrender. Talrige fuldstændige Mesente- 

rier. Mesenterieparrene i de yngste Kredse med de to 
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Mesenterier ulige udviklet paa en saadan Maade, at 

det Mesenterium, der vender sine Længdemuskler mod 

den forudgaaende Kreds Mesenterier, er bedre udviklet 

end sin Partner (den saakaldte Actinostola-Lov). Mesen- 

teriernes Retraktorer diffuse. Parietobasilar- og Basilar- 

musklerne veludviklede. Mesenterierne af 1ste og 2den 

Orden sterile. Tentaklernes Spids med store mikroba- 

siske 6-Mastigophorer. Nældekapseltyper: mikrobasiske 

p- og b-Mastigophorer, Basitricher og Spirocyster. 

Actinostola callésa Verrill. 

Kroppen cylindrisk, betydeligt højere end bred. Kropvæggen 

tyk, glat eller med uregelmæssige Furer, hos ældre Individer dog 

med uregelmæssige, flade Tuberkler. Sphinkter middellang, reti- 

culær eller alveolar, og lagdelt paa langs. Tentaklerne korte og 

tykke, hos store Individer stillede i 7 Kredse, hos Individer fra 

dybere Vand ofte med kraftige Fortykkelser af Mesogloeaen ved 

Ydersiden af Baserne. Antallet af Tentakler ca. "/5—?/3 af Antallet 

af Mesenterier. De mikrobasiske 6-Mastigophorer i Tentaklespid- 

serne (36) 43—51 X 6—8 u- Kropvæggen laksefarvet med gulrøde 

Furer og med et blaat Skær, hvor Ektodermen er faldet af. Ten- 

taklerne og Mundskivens yderste Del gulrøde til orangefarvede; 

den indre Del af Mundskiven blegere. Svælgrøret rødbrunt. Læng- 

den af Kroppen indtil 16—18 cm; Tentaklerne indtil 1,5—2 cm 

lange og 0,6 cm brede. 

Årten forekommer ligesom Bolocera paa blød Bund og tages. 

ofte under Trawlfiskeriet efter den røde Dybvandsreje. Fra Far- 
vandene omkring Danmark er den hidtil kun kendt fra Skagerak, 

hvor den forekommer baade i selve Skagerak og i de dybe Fjorde. 

(Angivelsen af Arten fra Kattegat (Carlgren 1933 s. 15) beror paa, 
at jeg dengang satte Grænsen mellem Skagerak og Kattegat noget 
nordligere end Linien Skagen-Paternoster; det er dog muligt, at den 
vil kunne findes i den dybe Rende, der fra Skagerak strækker sig 
noget ind i Kattegat). Den er iøvrigt udbredt langs den norske Kyst 
indtil Malangen og fra Islands Vestkyst indtil Vestgrønland og Nord- 
amerikas Nordøstkyst. Et Eksemplar fra Japan hører formodentlig 

ogsaa til Arten callosa. Dybde-Udbredelsen er i de svenske Fjorde 
fra 40—225 m, men i Åtlanterhavet indtil ca. 2000 m. 
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2. Stomphia Gosse. 

Fodskiven meget bred. Kropvæggen glat og i Reglen 

temmelig tynd. Sphinkter kraftig. Tentaklerne fuldstæn- 

dig retraktile, korte, uden Fortykkelser paa Ydersiden og 

ligesom Mesenterierne anordnede 6 +10(12)+16(18)… 

Tentaklernes Længdemuskler og Mundskivens Radiær- 

muskler mesogloeale. 2 veludviklede Svælgrender. Mesen- 

terierne meget talrigere end Tentaklerne. 16 —18 Mesen- 

teriepar fuldstændige. De yngre Mesenterier anordnede 

som hos Actinostola. De fuldstændige Mesenterier i Reg- 

len sterile; er der flere end 16 Par, er de overskridende 

dog ofte fertile. Tentakelspidserne med mikrobasiske 6- 

Mastigophorer. Nældekapseltyper: mikrobasiske p- og 

b-Mastigophorer, Basitricher og Spirocyster. 

Stomyh'ia coccinea (0.-F,: Miller). (Fig. 64). 

Fodskiven meget bred, i konserveret Tilstand undertiden med 

Midten trukket ud i en Tap. Kroppen bredere end høj. Sphinkter 

kraftig, langstrakt, retikulær, undertiden med en Tendens til Lag- 

deling. Indtil ca. 80 Tentakler.. Mesenterierne 4 Gange saa talrige 

som  Tentaklerne. 

Mesenterierne 1 

sidste Kreds ofte 

uden Partnere. De 

kraftigere Mesen- 

terier bedst udvik- 

lede nær Kropvæg- 

gen.  SParietobasi- 

larmusklerne kraf- 

tige. Tentakelspid- 

sernes 6-Mastigo- 

phorer 34—55 X 

5—7/U.  Fodski- 

ven kødfarvet med Fig. 64. Stomphia coccinea, X 1. 

svagt skarlagenrøde (Efter Carlgren). 
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Flammer. Kropvæggen gullighvid, blegrød eller kødfarvet, med u- 

regelmæssige, ofte sammenflydende Pletter af skarlagenrødt, karmin 

eller rosa. Tentaklerne svagt rosa eller kødfarvede, i kontraheret 

Tilstand med et graablaat Skær, med 2 skarlagenrøde, karmin, rosa 

eller orange Tværbaand og Spidser i samme Farve. Mundskiven 

hvid, undertiden med et gult, grønt eller orange Anstrøg, og med 

en Kreds af skarlagenrøde Pletter paa de Radiærkamre, der svarer 

til de 16 indre Tentakler, samt en rosa, skarlagenrød eller orange 

Ring omkring Munden. Bredden af Las sy indtil 6,5 cm, Krop- 

pens Højde indtil 5,5 cm. 

Arten lever paa blød Bund og er en meget livlig Form, der 
let flytter sig. Det er ogsaa blevet angivet, at den skulde kunne 
svømme ved Hjælp af sine Tentakler; men det kræyer dog nøjere 
Bekræftelse. Arten er ret almindelig i Skagerak og forekommer 

ogsaa i Kattegat, Øresund og Storebælt. Den er iøvrigt en arktisk- 
boreal Form med en meget vid, formodentlig circumpolar Udbre- 
delse. Dybde-Udbredelsen er ca. 16—445 m. 

3. Subtribus Acontiaria. 

Basilarmuskler og Acontier findes. Sphinkter meso- 

gloeal, i Reglen veludviklet, men undertiden manglende 

eller blot antydet. 

Oversigt over Familierne. 

1  Acotitternse med BEER SS Fa Se se elle RE 2: 

Acontierne med mikrobasiske 6-Mastigophorer og Amasti- 

ooDkØo Er SE SV SD SEEK SEERE 3. Metridiidae (Side 142). 

2. Acontierne udelukkende med. Basitricher....:........… 

1. Hormathiidae (Side 126). 

Acontierne foruden med Basitricher ogsaa med Amasti- 

Boka lt ØS OSV RET EN 2, Sagartfidae (Side 131): 

1. Fam. Hormathiidae. 

Sphinkter mesogloeal, veludviklet. Nematocysterne i 

Acontierne udelukkende Basitricher.  ; 
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Oversigt over Slægterne. 

1. Kropvæggen differentieret i Scapus og Scapulus. Scapus 

med Kutikula og Tuberkler. 6 Par fuldstændige og sterile 

Sa NNE SEERE TES ES JE ELAN SE rn DES SOE NORS RER DD 

TE TET, ] VT VEDR SER BERN SSR ESESRER N SSD DUER ASSR KER UK ORRS SEEREN <Ø 

2. Tentaklerne uden Fortykkelser paa Ydersiden ved Basis. 

Fodskiven fad 2 RER SØRRSE 2 1, Hormåthia. (Side 127). 

Tentaklerne med en mere eller mindre tydelig Fortykkelse 

paa Ydersiden ved Basis. Føodskiven i Reglen hul, fyldt 

med Mudder7. 12. 2. GER SE EMO SE 2. Actinauge (Side 128). 

3. [12 Par fuldstændige og sterile Mesenterier. I Symbiose 

me Er nm kr te 1273 SSR 3. Adåmsia (Side 129).] 

[De fuldstændige Mesenterier fertile, mindst 6 Par. 1—3 

Svælgrender. Dyret ofte forlænget transversalt. Ukønnet 

Forplantning ved Laceration.. 4. Amphiånthus (Side 130).] 

"1. Hormåthia Gosse. 

Kropvæggen i Reglen tyk, delt i et proximalt, læn- - 

gere Parti, Scapus, og et distalt, kortere Parti, Scapulus. 

Scapus med en undertiden let affaldende Kutikula og 

mere eller mindre veludviklede Tentakler. Indtil ca. 96- 

middellange og fuldstændig retraktile Tentakler ordnede 

efter 6-Tallet. Mesenterierne i samme Antal som Ten- 

taklerne, højst 96, (6+6+12—24 = 48 Par). De 6.- 

første Par Mesenterier fuldstændige og sterile. Parieto- 

basilarmusklerne svage. Nældekapseltyper: mikrobasiske 

p-Mastigophorer, Basitricher og Spirocyster. 

Hørmathia digitåta. (0. F, Muller). (Fra, 65). 

Fodskiven bred. Tuberklerne paa Scapus snart talrige og vel- 

udviklede, snart reducerede, saa at kun de 12 kredsstillede i den. 

distale Del er tilbage. Unge Eksemplarer altid med utydelige Tu- 

berkler. Kutikulaen snart svag, snart kraftig. Scapulus undertiden 

med Ribber udspringende fra de 12 distale, kredsstillede Tuberkler. 

Sphinkter veludviklet, alveolar. 96 Tentakler. Svælgrøret middel- 

langt. 2 brede Svælgrender. Mesenteriernes Retraktorer diffuse. 



Acontiernes Basitricher 26 

— 38(40) X 3,5 —4(4,5) u- 

Scapus, uden Kutikula, 

hvid, kødfarvet, rødlig eller 

orange. Scapulus ofte af 

samme Farve som Tentak- 

lerne, omend med Undta- 

gelse af Ribberne blegere. 

Tentaklerne gulligrøde, 

mørkerøde, lyserøde, rød- 

brune eller undertiden kød- 

farvede. Mundskiven kød- 

farvet eller lyserød. Svælg- 

røret orange eller blegt 

rødgult. Fodskivens Bred- 

de indtil 8 cm. Arten er 

vivipar. 

Fig. 65. Hormathia digitata, X 1. Den træffes ofte paa 

(Efter Carlgren). Skallerne af døde eller 
levende Mollusker, saasom 

Buccinum, Fusus og Neptunea, og de døde Snegleskaller kan 

foruden Aktinien ogsaa huse en Eremitkrebs, Eupagurus bernhar- 
dus. Unge Eksemplarer træffes undertiden paa død Zostera, og et 
Tilfælde er kendt, hvor Aktinien sad paa Rygskjoldet af en Hyas. 

Arten forekommer i Øresund, Kattegat og Skagerak. Den er iøvrigt 

en lavarktisk-boreal Art, udbredt fra Labrador til Barentshavet. 
Dybde-Udbredelsen er ca. 25—660 m. 

2. Actinauge Verrill. 

Fodskiven veludviklet og, naar Dyret lever paa blød 

Bund, dybt udhulet, omsluttende en Klump Sand eller 

Mudder, der tjener til Forankring; naar derimod Dyret 

er fæstet paa Sten eller lignende, af et mere normalt 

Udseende. Kropvæggen delt i Scapus og Scapulus. Sca- 

pus med Kutikula og Tuberkler, de sidste stærkest ud- 

viklede paa Grænsen mod Scapulus, hvor de danner en 

Kreds omkring Dyret. Scapulus med Ribber. 96 Ten- 
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takler med mere eller mindre kraftige Mesogloeafortyk- 

kelser basalt paa Ydersiden. 2 veludviklede Svælgren- 

der. 2 Par Retningsmesenterier. 6 Par fuldstændige og 

sterile Mesenterier. Samme Antal Mesenterier som Ten- 

takler. Acontierne veludviklede. Nældekapseltyper: mikro- 

basiske p-Mastigophorer, Basitricher og Spirocyster. 

Actinauge richårdi (Marion). 

Fodskiven tynd. Kropvæggen tyk. Scapus med en mere eller 

mindre veludviklet Kutikula og i Reglen 12 kredsstillede, distale 

Tuberkler. Ribberne paa Scapulus fortsættende sig i Opsvulmninger 

paa Basis af i det mindste Tentaklerne af 4de Orden og under- 

tiden tværfurede, saa at der opstaar tuberkelagtige Udvækster paa 

Scapulus. Opsvulmningerne paa Tentakelbaserne snart kraftige, snart 

svage, 1 Reglen til Stede paa alle Tentakler med Undtagelse af 

dem af sidste Orden. Acontiernes Basitricher ca. 24—34 X 3— 

3,5 u Scapus smudsighvid; Tuberklerne mørkegrønne. Scapulus og 

"Tentakelopsvulmningerne hvide. Tentaklerne hvide eller kødfarvede 

med brune Længdebaand eller blodrøde til blegt rosa med røde 

og hvide Længdebaand. Mundskiven hvid med brunligrøde eller 

brune Radiærstriber. Længden af Kroppen indtil 12 cm, Bredden 

indtil 8 cm. 

Arten er hidtil ikke fundet i Skagerak, men er taget paa 
Jydske Revet i Nordsøen. Dens Udbredelse strækker sig fra Trond- 
heimsfjorden langs Europas Vestkyst til Senegal (ifølge Fischer) 
og Middelhavet. Dybde-Udbredelsen er ca. 70—2000 m. Arten kan 
1 levende Live let kendes paa Tentakelopsvulmningerne; naar disse 
er svage og Fodskiven ikke udhulet, kan konserverede Eksemplarer 
imidlertid forveksles med Hormathia. 

[3. Adåmsia Forbes. 

Fodskiven meget bred, afsondrende en Kutikula, der kan for- 

længes ud over Mundingen af den Snegleskal, hvorpaa Aktinien 

sidder. Tentaklerne temmelig korte. 2 Par Svælgrender. 2 Par 

Retningsmesenterier. 12 Par fuldstændige og sterile Mesenterier. 

Mesenterierne talrigere i den distale Del af Dyret end i den basale. 

Arterne i denne Slægt lever i Symbiose med Eremitkrebs paa en 

9 
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saadan Maade, at deres Mundaabning altid ligger lige under Ere- 

mitkrebsens. Nældekapseltyper: mikrobasiske p-Mastigophorer, Ba- 

sitricher og Spirocyster. 

Adamsia palliåta (Bohadsch). 

Kropvæggen tynd. Midterpartiet og den nedre Del med Cin- 
clider anbragte paa Forhøjninger af Kropvæggen; i Reglen kun 
een Cinclide for hver Endocoel. Sphinkter lagdelt paa tværs. Ten- 
taklerne meget talrige, indtil 4—500. Mesenteriernes Retraktorer 
svage. Acontiernes Basitricher ca. 27—39 X 2,4—3,5 U. Krop- 
væggen brun, rødbrun eller lys orange, med større eller mindre, 
magentafarvede Pletter. Mundskiven og Tentaklerne i Reglen hvide 
eller gullighvide. Acontierne i Reglen rosa eller lilla, sjældent hvide. 
Længden af Mundskiven indtil 5—7 cm. Arten lever i Symbiose 
med Eupagurus prideauxi Leach. 

Årten er endnu ikke fundet i Skagerak, men er ikke sjælden 
ved Norges Vestkyst indtil Trondheimsfjorden. Dens Udbredelse 
omfatter iøvrigt Nordsøen, Storbritannien, Frankrigs Vestkyst og 
Middelhavet. Den forekommer paa Sand, Mudder og Skalsand fra 
faa Meters Dybde indtil ca. 180 m.]| 

[4. Amphiånthus R. Hertwig. 

Størrelsen i Reglen temmelig ringe. Fodskiven ofte forlænget 

paa tværs. Kropvæggen temmelig tyk til tyk, hos skandinaviske 

Arter glat, hos andre undertiden med smaa Tuberkler ordnede i 

mere eller mindre regelmæssige Længderækker i den øvre Del. 

1—flere Cinclider, 1 Reglen kun udgaaende fra Retningskamrene 

og ofte anbragt paa tydelige Forhøjninger. Tentaklerne i Reglen 

forholdsvis korte, de indre betydeligt længere end de ydre, fuld- 

stændig retraktile og ordnede efter 6-Tallet eller som Følge af 

ukønnet Formering mere uregelmæssigt; deres Antal færre end 

Mesenteriernes. Tentaklernes Længdemuskler øg Mundskivens Ra- 

diærmuskler ektodermale. 1—3 Svælgrender. Mindst 6 og ofte flere 

Par fuldstændige Mesenterier, og undertiden Mesenteriepar dannet 

af et fuldstændigt og et ufuldstændigt Mesenterium. Kønsorganer 

til Stede allerede paa Mesenterierne af 1ste Orden, dog undertiden 

manglende paa Retningsmesenterierne. Nældekapseltyper: mikro- 

basiske p-Mastigophorer, Basitricher og Spirocyster. 

Amphianthus norvégicus Carlgren. (Fig. 66). 

Fodskiven i Reglen rund, undertiden noget unduleret. Krop- 
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væggen glat. Cincliderne uty- 
delige. Sphinkter veludviklet, 
men med meget smaa Mu- 
skelmasker. Indtil ca. 100 
Tentakler. (4)6 (eller flere) 
Par fuldstændige Mesenterier 
foruden Par bestaaende af 
et fuldstændigt og et ufuld- 
stændigt Mesenterie. Alle 
kraftigere Mesenterier fertile. 
Acontiernes Basitricher 40 — 
58:%X;55—6 4. .Kropvæg, 
Tentakler og Mundskive rosa. 
Svælgrøret med et orange 
Anstrøg. Kroppens Længde i 
udstrakt Tilstand indtil 1,8 cm, Fig. 66. Amphianthus norvegicus, 
Bredden det samme. Ukøn- i 

. 14, (Efter Carl i 
net Forplantning ved Lace- x 12. ( arlgren) 

ration. 

Årten, der oftest sidder paa Ascidier, er hidtil ikke taget i 
Farvandene omkring Danmark, men forekommer paa Bankerne ud- 
for Norges Vestkyst og i forskellige norske Fjorde fra Jåderen i 
Syd til Trondheimsfjorden i Nord. Dybde-Udbredelsen er 170— 
320 m.] 

2. Fam. Sagartiidae. 
Acontierne med Basitricher og mikrobasiske Ama- 

stigophorer. Sphinkter mesogloeal. Mesenterierne ikke 

differentierede i Macro- og Microcnemer. 

Oversigt over Slægterne. 

1. Kropvæggen ikke delt i forskellige Afsnit, med mere eller 

mindre tydelige Hæftevorter...... k;Sagårtia (Side 132). 

Kropvæggen i Reglen differentieret i Scapus og Scapulus, 

underiiden salat; "Scapus: med Tenaculi 12104040, rl re 

2. [Cinclider i en Række under Sphinkteren. Mesenterierne 

meget talrigere i den basale end i den distale Del af 

Kroppen. Acontiernes Nematocyster meget store........ 

2. Kadosåctis (Side 134).] 

Anbringelsen af Cincliderne varierende. Mesenterierne kun 

lidt talrigere i den basale end i den distale Del af Kroppen. 

og 
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Acontiernes Nematocyster middelstore ...........5.:." 

3. Sagartidgeton (Side 136). 

l. Sagårtia Gosse. 

Fodskiven veludviklet. Kropvæggen med Cinclider 

og smaa Vorter, hvortil Fremmedlegemer kan fæstes. 

Sphinkter veludviklet. Tentaklernes Længdemuskler og 

Mundskivens Radiærmuskler ektodermale. 1—2 Svælg- 

render. Antallet af Mesenterier og af Tentakler omtrent 

ens. Flere end 6 Par fuldstændige Mesenterier. Mesen- 

teriernes Retraktorer udstrakt eller mere koncentreret 

diffuse. Mesenterierne af I1ste og de fleste følgende 

Ordener fertile. Nældekapseltyper: mikrobasiske »-Ma- 

stigophorer, mikrobasiske Amastigophorer, Basitricher 

og Spirocyster. 

I Farvandene omkring Danmark forekommer 2 Arter, der er 
temmelig lette at kende fra hinanden. 

Oversigt over Arterne. 

Hæftevorterne veludviklede, i Reglen med fasthæftede Frem- 

medlegemer. 2 Svælgrender. Acontierne tynde, med smaa 

Nematocyster, Amastigophorerne ikke over 30 U, Basitri- 

cherne ikke over 21 U. Forplantning ved Laceration fore- 

kommer aldrig 000 risk 1. troglodyøtes (Side 132). 

Hæftevorterne svagere end hos foregaaende Art, næsten aldrig 

med fasthæftede Fremmedlegemer. 1—2 Svælgrender. Acon- 

tierne temmelig tykke, med Amastigophorer 39—77 U og 

Basitricher 21—41 U. Forplantning ved Laceration fore- 

kommer 1522 base ER RENSE, 3 2. élegans (Side 133). 

1. Sagartia troglodytes (Price). 

Kroppen i udstrakt Tilstand langstrakt. Kropvæggen med vel- 

udviklede, smaa Vorter, hvortil i Reglen er fasthæftet Fremmed- 

legemer. Spredte Cinclider. Indtil ca. 192 Tentakler. 2 Svælgrender 

og 2 Par Retningsmesenterier. Mindst 12 Par Mesenterier fuld- 

stændige. Mesenteriernes Retraktorer diffuse, paa Retningsmesen- 
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terierne koncentrerede. Acontierne tynde, slynges først ud ved kraf- 

tig Pirring, deres Amastigophorer 20—26 (29) X 3—4,5 u deres 

Båsitriclier 12—21X 2—3,4 VE Farven varierer. Paa Eksemplarer 

fra Skagerak er den gerne som følger. Kropvæggen i Reglen lakse- 

rød, opadtil graa eller grønlig, med blege Vorter og hvide Længde- 

baand, der er tydeligst ved Basis. Tentaklerne bleggraa eller i 

sjældne Tilfælde uigennemsigtig hvide med 2 eller 3 gullighvide 

Tværbaand og undertiden med et grønt eller olivenbrunt Længde- 

baand paa hver Side; ved Basis af de indre Tentakler en tydelig 

B-formet Figur af mer eller mindre dybsort Farve. Mundskiven 

graa til sortegraa med fine okkerfarvede Radiærstriber, hvide Tvær- 

linier og en hvid Plet midt for hver af de kraftigste Endocoeler. 

I danske Farvande bliver Kroppens Længde indtil 3 cm og Bred- 

den 1 cm eller mere. Arten er tvekønnet og vivipar eller ovipar; 

den synes saaledes ved Storbritannien normalt at være vivipar, 

medens den ved Skandinavien normalt synes at være ovipar. Ukønnet 

Forplantning, ved Laceration, forekommer derimod ikke normalt. 

Arten forekommer i Kattegat, den nordligste Del af Øresund, 
muligvis ogsaa i Lillebælt, i Limfjorden og i Skagerak. Dens 
Udbredelsesomraade omfatter iøvrigt Norges Vestkyst, Færøerne, 
Island, Nordsøen, Storbritannien, Frankrigs Atlanterhavskyst og 
muligvis ogsaa Middelhavet. Den lever paa Sand- og Mudderbund 
paa Dybder fra ca. 5 til 42 m eller noget dybere. Arten kan næppe 
forveksles med nogen anden, især ikke hvis man undersøger Acon- 
tiernes Nematocyster, der er mindre end hos nogen anden Form. 

2, Sadartia élegans (Dalyell). (Fig. 67). 

Kropvæggen især i den øvre Del med smaa Vorter noget 

mindre end hos foregaaende Art og i Reglen uden fasthæftede 

Fremmedlegemer. Cinclider saavel i den øvre Del af Kropvæggen 

som ved Fodkanten. Den distale Rand af Kroppen noget unduleret. 

Indtil 192 Tentakler ordnede efter 6-Tallet eller mere uregelmæs- 

sigt. (1)2 Svælgrender og Retningsmesenteriepar. Retraktorerne 

diffuse, dannende et Baand ved Midten af Mesenterierne. Acon- 

tierne tykke, meget talrige, slynges af allerede ved let Pirring, 

deres Amastigophorer 39—77 X 4,5—7 u deres Basitricher 21— 

41 X 2,8—4,5 u. Farven meget varierende. Kropvæggen teglstens- 

rød eller gulbrun med farveløse eller hvide Vorter og kødfarvet 

eller med hvide Længdelinier forsynet Basis. De ydre Tentakler 
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mere eller mindre orangefarvede ved Basis (et i 

Reglen godt Kendetegn) og ellers sortviolette med 

et hvidt Tværbaand og hvide til gullighvide Spid- 

ser. De indre Tentakler graabrune med to hvide 

Tværbaand, gullighvide Spidser og en B- formet 

Figur ved Basis. Mundskiven brunlig med en hvid 

Zone indadtil og omtrent paa Midten med en Ring 

af hvide Pletter over de kraftigere Endocoeler. 

Af denne Art er blevet beskrevet adskillige Farve- 

varieteter. De skandinaviske Former synes at høre 

til Varieteten miniata. Arten opnaar ved Basis 

en Bredde paa indtil 4 cm og i den distale Del 

en Bredde paa indtil 4,5 cm; men de skandina- 

Figo: Sar viske Eksemplarer bliver ikke saa store. Arten er 

gartia elegans, 

indre Tentakel 

med Mundski- Arten forekommer i Kattegat, Øresund og Ska- 

veparti. gerak, men er betydeligt sjældnere end S. troglo- 
dytes. Dens Udbredelsesomraade omfatter iøvrigt 

Nordsøen, Sydvestkysten af Island, Storbritannien, Frankrigs At- 
lanterhavskyst og Middelhavet. Den synes at kunne gaa ud paa 
noget dybere Vand end S. troglodytes. 

ovipar, men forplanter sig ogsaa ofte ad kønsløs 

Vej, ved Laceration. 

[2. Kadøsactis Danielssen. 

Fodskiven veludviklet. Kropvæggen med Cinclider og delt i 

Scapus og Scapulus. Scapus med Tenaculi. Sphinkter kraftig, meso- 

gloeal. Tentaklerne ordnede efter 6-Tallet eller mere uregelmæssigt. 

De ydre Tentakler uden eller med Fortykkelser paa Ydersiden ved 

Basis. 1—4 Svælgrender. 1—4 Retningsmesenterier. I det mindste 

6 Par Mesenterier fuldstændige. Mesenterierne talrigere ved Basis 

end i den distale Del af Kroppen. De fuldstændige og undertiden 

ogsaa de kraftigste ufuldstændige Mesenterier med kraftige, diffuse 

Retraktorer. De kraftigste Mesenterier indbefattet Retningsmesen- 

terierne fertile. Acontierne veludviklede. Nældekapseltyper: .mikro- 

basiske p-Mastigophorer, mikrobasiske Amastigophorer, Basitricher 

og Spirocyster. 

Kadosactis abyssicola (Danielssen & Koren). 

(Fig. 68 a2). 

Tenaculi paa Scapus smaa og talrige, fremtrædende som smaa 
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Papiller, naar den slaminkrusterede Kutikula fjernes. Cincliderne 
lige under Sphinkteren. Indtil ca. 60 temmelig robuste Tentakler 
uden Opsvulmninger paa Ydersiden. I Reglen 1 og undertiden indtil 
4 Par Retningsmesenterier. Antallet af Mesenterier ved Basis hen- 
imod det dobbelte af Antallet i den distale Del. Acontiernes Ama- 
stigophorer 120—156 X 7—10/4, deres Basitricher 71—94 X 
5—6(6,5) 4. Scapus blegt kødfarvet med graabrun Kutikula med 

Fig. 68. a Kadosactis abyssicola, 6 Sagartiogeton 

tubicolus. (Efter Koren & Danielssen). 

mørkebrune Pletter. De ydre Tentakler blegt gulligrøde. De indre 
Tentakler brunrøde paa Indersiden, blegere paa Ydersiden. Mund- 
skiven mørkt brunrød med blegere Radiærstriber hen imod de indre 
Tentakler. Svælgrøret brunrødt. Konserverede Eksemplarer opnaar 
en Bredde paa indtil 2,7 cm og en Højde paa indtil 1,5 cm. 
Ukønnet Formering formodentlig ved Laceration som hos Metridium. 

Arten er fundet en enkelt Gang i Skagerak (Syd for Hvidsten 
i Oslofjorden). Den er iøvrigt udbredt langs Norges Sydvest- og 

Vestkyst indtil Trondheimsfjorden. Den kan ikke forveksles med 
nogen anden acontiebærende, nordisk Art, da ingen anden har saa 
store Nematocyster i Acontierne.] 
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3. Sagartiégeton Carlgren. 

Fodskiven veludviklet. Kropvæggen glat eller delt i 

Scapus og Scapulus, med Cinclider. Scapus ofte med 

Tenaculi. Sphinkter mesogloeal. Tentaklerne temmelig 

lange til lange, i Reglen ordnede efter 6-Tallet. I Reg- 

len 2 Svælgrender og 2 Par Retningsmesenterier. I det 

mindste 6 og i Reglen 12 eller flere Par Mesenterier 

fuldstændige. Antallet af Mesenterier færre i Midten af 

Kroppen end i dens basale og distale Del; Anlæggelsen 

af Mesenterierne dog noget tidligere i den basale Del 

end i den distale. De fuldstændige og andre kraftigere 

Mesenteriers Retraktoreri Reglen stærkt koncentrerede, 

1 Tværsnit ofte nyreformede, sjældnere circumscripte. 

Alle kraftigere Mesenterier fertile. Acontierne veludvik- 

lede. Nældekapseltyper: mikrobasiske p-Mastigophorer, 

mikrobasiske Amastigophorer, Basitricher og Spirocyster. 

I danske Farvande forekommer 3 Arter og ved Norges Vest- 
kyst yderligere 2 Arter. 

Oversigt over Arterne. 

1. Kropvæggen glat, uden Tenaculi. Cinclider baade i den 

diskdle Del og ved Basis 305 3 av Es See SS OSKER ?, 

Kropvæggen med Tenaculi eller glat, men da kun med Cin- 

clider i den distale Del SL 22: ELSE GASSER ENG SSR ERNE REE ak 

2.…Lille-Art-paa" Zøostera eller undertiden Ulva. 000 SG 

1. viduåtus (Side 137). 

Noget større Art (6—7 cm lang og 4 cm bred ved Basis), 

der lever paa Skaller paa Sand- eller Mudderbund..... 

5; undåtus var. anguicdmus (Side 141). 

3. Kropvæggen med Tenaculi. Cinclider saavel i den basale 

onder te DER So Ea ha] Fa NENS 4. 

Kropvæggen med eller uden Tenaculi. Cinclider kun i den 

Aetane BEES s SA TS SE SNS Se PEK SL SS SETE ERE SÅ 

4. Indtil 170 Tentakler med et karakteristisk Mønster. I Reg- 

len 2 Svælgrender..... 4. undåtus f. typicus (Side 140). 
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[Indtil 120 ensfarvede Tentakler. I Reglen kun 1 Svælg- 

EN ER SR ERE RR ØS EGE LOAERERE BEIRUT aå 6. tubicolus (Side 141)| 

5. Indtil 140—150 lange Tentakler med et karakteristisk 

Mønster. Ukønnet Formering ved en Slags Laceration, og 

Fodskiven som Følge heraf i Reglen unduleret 

2, lacératus:: (Side: 138). 

[Kropvæggen med Tenaculi. 36(48) ensfarvede Tentakler. 

3: texibilis"(Side 139)|. 

1, Såqartiogeton viduåtus (O:.F, Miller): (Fig: 69). 

Fodskiven temmelig bred. Kropvæggen altid uden Tenaculi, 

men med Cinclider saavel ved Basis som i den 

distale Del. De øverste Cinclider uregelmæssigt 

ordnede i et Antal af 1—3 fra hver af de krafti- 

gere Endocoeler. Indtil ca. 192 lange, tynde Ten- 

takler, der i helt udstrakt Tilstand er længere 

end Kroppen. 2 Svælgrender. 2—3 Kredse af 

fuldstændige Mesenterier. Retraktorerne koncen- 

trerede til Midten af Mesenterierne, paa Retnings- 

mesenterierne dog nærmere Svælgrøret. AÅcon- 

tierne temmelig tykke, udkastes let ved Pirring, 

deres Amastigophorer 34 —62 X 5,5—6 vr. deres 

Basitricher 22 —29 X 2,5 u- Farven næsten kon- 

stant. Kropvæggen graa, graagrøn eller sjældnere 

blaagrøn; Endocoelpartierne graahvide til gul- 

brune, Mesenterieinsertionerne mosgrønne; Cin- 

cliderne graalige, omgivne af en olivengrøn Ring. 

Tentaklerne gennemsigtige, graa, med en søgrøn 

til brun, basalt noget fortykket Længdelinie paa 

hver Side. Mundskiven graahvid, midt mellem 

Tentaklerne og Svælgrøret i Reglen forsynet med 

12 — 24 uigennemsigtig hvide eller gullighvide 

Pletter, der svarer til de kraftigste Endocoeler 

og undertiden er stærkere markerede over Ret- 

ningskamrene, samt med en halvmaaneformig brun 

Plet paa hver Side af Tentakelbaserne og hvide 

eller okkerfarvede Mesenterieinsertioner. Svælg- 

røret graahvidt. Kønsorganerne kødfarvede. I fuldt 

Fig. 69. Sagar- 

tiogeton vidua- 

tus, indre Ten- 

takel med 

Mundskiveparti. 
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udstrakt Tilstand bliver Længden indtil 5 cm og Bredden 1,5 cm. 

Arten er ovipar og Udviklingen finder Sted i Juni— Juli. 

Arten forplanter sig normalt ikke ad kønsløs Vej; men den 
har stor Regenerationsevne, og man kan ved Afskæring af visse 
Stykker erholde Eksemplarer med forskellige Symmetrier, endog- 
-saa nogle med flere Svælgrør mindende om Forholdene hos mange 
Madreporarier. 

Årten er ret almindelig i Skagerak og er desuden fundet i 
Limfjorden, ved Nykøbing og i Livø Bredning, paa nogle Loka- 
liteter 1 Kattegat og i Isefjorden. Dens Udbredelsesomraade omfat- 
ter iøvrigt Norges Sydvest- og Vestkyst indtil Trondheimsfjorden. 
Dybde-Udbredelsen er fra 0,5—6 (23) m. [Pax (1936 III. e, Side 
144 og 149) omtaler S. viduatus fra Bælterne og Kieler Bugt; men 
-det drejer sig her utvivlsomt om S. undatus, der ofte forveksles 
med viduatus; alle Eksemplarer i Københavns zoologiske Museum 
fra Storebælt, Lillebælt og Koldingfjord, betegnede S. viduatus, har 
saaledes vist sig i Virkeligheden at være Eksemplarer af S. undatusl. 

S. viduatus skulde næppe kunne forveksles med nogen anden 
Aktinie, idet den saa godt som udelukkende forekommer paa Zo- 
stera, undertiden dog ogsaa paa Ulva og Sten ved Zostera-Engene. 
Den kan findes paa flydende Zostera og kan da føres langt bort 
fra sit oprindelige Hjemsted; men om den kan overleve dette, 

vides ikke. Hvis. den i et Akvarium staar 1 stillestaaende Vand 
uden Lufttilførsel, søger den op til Overfladen og hæfter sig med 
Fodskiven fast paa Undersiden af Vandhinden, som den ligefrem 
kan krybe omkring paa. 

2. Sagartiogeton laceråtus (Dalyell). (Fig. 70). 

Fodskiven bred og i Reglen stærkt unduleret som Følge af 

"kønsløs Formering fra Randen. Kropvæggen i Reglen glat, men 

undertiden med spredte Tenaculi.. Cinclider kun til Stede i Krop- 

pens øvre Del. Indtil 140—150, men i Reglen betydelig færre, 

temmelig lange Tentakler, ordnede ligesom Mesenterierne efter 

6-Tallet eller undertiden efter 8- eller 10-Tallet. I Reglen 2, 

sjældnere 3 Svælgrender. Typiskt 12 Par fuldstændige Mesenterier, 

med koncentrerede Retraktorer. Acontierne veludviklede, tykke, med 

Amastigophorer (34)36—60 X 4—5,4 u og Basitricher 19—31 X 

2—2,5 u- Farven temmelig varierende, hos Eksemplarer fra Trond- 

heimsfjord og Bohuslån saaledes: Kropvæggen hvid eller blegt 

laksefarvet, med brunrøde eller oftere teglstensrøde Længdebaand 

dannede af uregelmæssige Pletter. Cincliderne hvide. Tentaklerne 

graalige med 2—5 hvide, graa eller gullighvide Tværbaand og 
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undertiden et brunt Længdebaand paa Indersiden; Indersiden af 

de indre Tentakler med et mere eller mindre tydeligt, brunt, B- 

formet Mærke ved Basis. Mundskiven lysere til mørkere brun med 

gullige til orange Mesenterieinsertioner og ofte 6 mere eller mindre 

tydelige, orangefarvede, radiære Baand. Svælgrøret svagt orange- 

farvet. Længden højst 3 cm, Bredden højst 2,2 cm. Ukønnet For- 

plantning ved en Slags Laceration (sml. S. 89). 

Fig. 70. Sagartiogeton laceratus. 

Arten er temmelig almindelig i Skagerak og Kattegat og fore- 
kommer i Øresund. Ofte findes den paa Skaller, især af Turri- 
tella, sammen med S. undatus. Dens Udbredelsesomraade omfatter 
iøvrigt den norske Kyst indtil Foldenfjord, Islands og Storbri- 
tanniens Kyster, samt den franske Atlanterhavskyst og formodentlig 
ogsaa Middelhavet. Dybde-Udbredelsen er fra 10—100 m. Årten 
kan, saafremt Fodskiven er unduleret, hvilket er det typiske, næppe 
forveksles med nogen anden. 

[3. Sagartiogeton flexibilis (Danielssen). 

Fodskiven bred. Scapus med veludviklet Kutikula og Tenaculi. 
Scapulus med Cinclider. 36 (indtil 48?) Tentakler ordnede efter 
6-Tallet. Formodentlig 6 Par fuldstændige Mesenterier, med stærkt 
koncentrerede, i Tværsnit undertiden nyreformede Retraktorer. Me- 
senterierne af lste og 2den Orden fertile. Acontiernes Amastigo- 
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phorer (42?)53—66 X 6—7/, deres Basitricher 31—41 X 2,8 
— 3,5 . Scapus gulbrunt. Scapulus hvidt eller svagt rosenrødt. De 
ydre Tentakler blegrøde, de indre brune, ved Basis kastaniebrune. 

Mundskiven kraftig brun med hvide Radiærstriber og en hvid Ring 
omkring Munden. I udstrakt Tilstand bliver Længden indtil 2 cm. 

Årten kendes ikke fra Farvandene omkring Danmark, men er 
taget i Sognefjord ved Norges Vestkyst, 366 og 1189 m.] 

4. Sagartiogeton undåtus (0. F. Miller) f. typicus. 

Fodskiven bred. Kropvæggen delt i Scapus og Scapulus. Sca- 

pus med Tenaculi, der i Reglen fastholder Slampartikler, sjældnere 

Sandskorn, og, naar Inkrusteringen er faldet af, træder frem som 

smaa Papiller. Cinclider saavel ved' Basis som i den øvre Del af 

Kroppen. Sphinkter alveolar. Indtil ca. 170 lange Tentakler, ordnede 

efter 6-Tallet ligesom Mesenterierne. I Reglen 2 (1—3) Svælg- 

render og Retningsmesenteriepar. Flere end 12 Par fuldstændige 

Mesenterier. Antallet af Mesenterier større i den basale end i den 

distale Del af Kroppen. Mesenteriernes Retraktorer mere eller 

mindre stærkt koncentrerede, sjældnere circumscripte. Alle kraf- 

tigere Mesenterier fertile. Acontierne veludviklede, med Amastigo- 

phorer 33—58 X 5—6,5(7) u og Basitricher 22—31 X ca. 2,5 u- 

Fodskiven kødfarvet. Kropvæggen kød- eller laksefarvet, i kontra- 

heret Tilstand graalig i den distale Del; Endocoelpartierne med 

Længdebaand dannet af olivenbrune Pletter og Striber; Cincli- 

derne omgivne af brune eller olivenbrune Ringe. Tentaklerne lyse- 

graa til farveløse, og paa hver Side med et olivenbrunt, undertiden 

afbrudt Længdebaand, der basalt er noget fortykket, og der dan- 

ner en mørkere Plet, som sammen med 2 lignende Pletter paa 

Mundskiven danner et utydeligt B-formet Mærke, naar Tentaklerne 

og Mundskiven er noget kontraherede. Mundskiven sortebrun, graa- 

hvid, kød- eller orangefarvet, med en Ring af gullighvide eller 

uigennemsigtig hvide Pletter midt mellem Svælgrøret og de kraf- 

tigste Tentakler; Mesenterieinsertionerne hvide, okker- eller orange- 

farvede; Partierne over Retningskamrene undertiden kraftigere 

farvede, og hele Mundskiven undertiden med et mørkt Tværbaand 

mere eller mindre vinkelret paa Retningsplanet. Acontierne gul- 

brune. Kroppens Længde bliver indtil 4 cm, Bredden 3 cm og 

Længden af Tentaklerne indtil 3 cm. Arten er ovipar; kønsløs 

Formering finder ikke Sted. 
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Årten er temmelig almindelig i Skagerak og Kattegat, gaar 

ned i Øresund og Bælterne og forekommer formodentlig ogsaa i 
Kielerbugten. Den er iøvrigt kendt fra Norges Vestkyst indtil 
Trondheimsfjorden. Dybde-Udbredelsen er fra 5—40 m. Den fin- 
des ofte sammen med S. laceratus paa Snegleskaller, Sten og 

andre Genstande. 

5. Sagartiogeton undatus (O.F.M.) 

var. anguicdmus (Price). 

Denne Varietet adskiller sig fra den typiske Form ved at 

mangle enhver Antydning af Tenaculi og ved at blive en Del større, 

1 fuldt udstrakt Tilstand bliver Længden indtil 6—7 cm, Bredden 

af Basis 4 cm og Bredden af Mundskiven 5 —6 cm. Farven vari- 

erer desuden betydeligt mere hos var. anguicomus end hos den 

typiske Form, selv om Mønstret paa Mundskive og Tentakler stort 

set er det samme hos begge, og endog det sorte Tværbaand fore- 

kommer hos Varieteten. Varieteten kan undertiden (Eksemplarer 

fra Helgoland) have et grønligt Anstrøg, der, selv om Farveteg- 

ningen er svagere, minder meget om Farven hos S. viduatus; den 

kan imidlertid adskilles fra denne Art ved sin betydelig kraftigere 

Krop. Nematocysternes Størrelse er omtrent den samme hos Vari- 

eteten som hos Hovedarten, Acontiernes Amastigophorer 34—54 

x 4—5,5 75 deres Basitricher 21—29 X 2—2,8 u- Varieteten er 

ligesom Hovedarten ovipar og forplanter sig ikke ad kønsløs Vej. 

Eksemplarer fra Omegnen af Esbjerg og fra Hirtshals og 1 
Individ fra Frederikshavn hører til denne Varietet. Dens Udbre- 
delsesomraade omfatter iøvrigt Nordsøen, den engelske Kanal, det 
irske Hav, Sydvestkysten af Irland, Frankrigs Atlanterhavskyster 
samt Middelhavet. Den opgives desuden at være almindelig i Sorte- 
havet ved den rumænske Kyst. Dybde-Udbredelsen er fra Tide- 
vandszonen —ca. 45 m. Stephenson (1935) opfører anguicomus som 
en selvstændig Årt, men antyder dog, at den muligvis er identisk 
med S. undatus. Den lever paa Skaller paa Sand- eller Mudderbund. 

[6. Sagartiogeton tubicolus (Danielssen & Koren). 
(Fig. 686). 

Fodskiven bred. Kropvæggen mere eller mindre tydelig delt i 
Scapus og Scapulus, det første med spredte Tenaculi og en let 
affaldende Kutikula. Cinclider saavel ved Basis af Kroppen som 
1 Scapulus. Ca. 60—118 middeliange, uregelmæssigt anordnede 
Tentakler. Svælgrøret langt, med i Reglen kun 1, undertiden 2 
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svagt udviklede Svælgrender. 1—2 Par Retningsmesenterier. Antal- 
let af fuldstændige Mesenterier varierende, meget talrigere i den 
basale end i den distale Del af Kroppen. De fuldstændige Mesen- 
teriers Retraktorer koncentrerede, kun indtagende en lille Del af 
Mesenterierne. Alle kraftigere Mesenterier fertile. Acontiernes Ama- 
stigophorer 41—82 X 5,6 — næsten 7 4, deres Basitricher 38 — 48 X 

3—4,2 U. Farven ifølge Danielssen & Koren saaledes: Kropvæggen 
kødfarvet. Tentaklerne rosenrøde. Mundskiven rosenrød med lysere 
Radiærstriber. Da Arten i Reglen kun har 1 Retningsmesenterie- 
par, forplanter den sig formodentlig ad kønsløs Vej. 

Årten er ikke fundet i Farvandene omkring Danmark, men 
forekommer ved den norske Vestkyst i Fjordene ved Bergen og 
Finmarken. Dybde-Udbredelsen er ca. 10—100 m.] 

3. Fam. Metridiidae. 

Acontierne med mikrobasiske 6-Mastigophorer og 

mikrobasiske Amastigophorer, de sidste undertiden i 

ringe Antal eller helt manglende. Sphinkter mesogloeal. 

6 eller flere Par fuldstændige Mesenterier. Mesenteri- 

erne ikke differentierede i Macro- og Microcnemer. 

Metridium Oken. 

Fodskiven veludviklet. Kropvæggen glat, men delt i 

et Scapus og et tyndvægget Capitulum, det første distalt 

endende i en kraveagtig Dannelse. Tentaklerne korte 

og spinkle, hos store Former meget talrige. Tentakler- 

nes Længdemuskler ektodermale. Mundskivens Radiær- 

muskler ektodermale-ektomesogloeale. Mundskiven hos 

store Former lappet. O—3 Svælgrender. Typisk 6 Par 

fuldstændige og sterile Mesenterier; men især hos smaa 

Former og Former dannede ved Laceration kan Antallet 

af fuldstændige Mesenterier imidlertid være større og 

Fordelingen af Kønsorganerne uregelmæssig. Mesen- 

terierne meget talrigere i den distale end i den basale 

Del af Kroppen. Retraktorerne diffuse til mere kon- 

centreredé. Nældekapseltyper: mikrobasiske p- og 56- 
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Mastigophorer, mikrobasiske Amastigophorer, Basitricher 

og Spirocyster. 

Metridium sénile (Linné) var. diånthus (Ellis). (Fig. 71). 

(Den almindelige Søanemone). 

Fodskiven bred. Kroppen langstrakt, med en tydelig krave- 

agtig Dannelse paa Grænsen til Capitulum. Sphinkter alveolar, med 

en Tendens til Lagdeling paa langs, beliggende i den kraveagtige- 

Dannelse. Tentaklerne overordentlig talrige og meget spinkle. Mund- 

skiven hos større Eksemplarer tydeligt lappet. I Reglen 1—2 

Svælgrender. Antallet af fuldstændige og sterile Mesenteriepar” 

typisk 6, men, naar der kun findes 1 Retningsmesenteriepar, ofte 

varierende.  KRetraktorerne 

baandformige. Parietalmusk- 

lerne utydelige. Acontierne 

hos smaa Eksemplarer med 

Amastigophorer 38—46 X . 

4,2—5,6 u og mikrobasiske 

b-Mastigophorer: 39,5 — 48 

X 3—3,5 u» hos store Eks- 

emplarer uden Amastigopho- 

rer og med mikrobasiske 

b-Mastigophorer 57—69 X 

3—4,5 um Farven meget va- 

rierende. Kropvæggen snart 

rødbrun, snart kødfarvet, oli- 

venbrun, laksefarvet, svagt 

orangefarvet, gullighvid eller 

rent hvid. Tentaklerne og 

Mundskiven i Keglen af 

samme Farve som Kropvæg- 

gen, men undertiden graa 

eller orangefarvede; Tentak- 

lerne hos visse Eksemplarer 

med et lysere Tværbaand og Fig. 71. Den almindelige Søane-- 

en lysere Plet ved Basis.  mone, Metridium senile var. dian- - 

Svælgrendens Læber hvide,. thus. X 1. (Efter Stephenson). 
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gullighvide, røde eller orange. Længden af Kroppen i udstrakt Til- 

stand indtil 15,5 cm eller mere og Bredden ca. 8 cm. Arten er 

ovipar og Udviklingen finder Sted midt paa Sommeren. Den for- 

merer sig desuden kønsløst ved Laceration (sml. S. 89) og even- 

tuelt ved Længdetildeling. 

Store Eksemplarer af M. dianthus kan næppe forveksles med 
nogen anden Art; mindre Eksemplarer, hvis Tentakler er tvær- 

stribede og forholdsvis lange i Forhold til Kroppen, er derimod 
vanskeligere at bestemme, men erkendes dog let paa de omtrent 
lige lange Amastigophorer og 6-Mastigophorer i Acontierne. Arten 

lever paa Pæle, Klipper, Alger, Skaller osv. paa Dybder fra ca. 
0,5 til ca. 100 m. De helt hvide og orangefarvede Former fore- 
kommer hovedsageligt paa dybere Vand. Arten er yderst almindelig 
i danske Farvande, hvor den forekommer i Skagerak, Kattegat, 
Limfjorden, Øresund, Bælterne, den sydvestlige Østersø og Nord- 
søen. Den forekommer iøvrigt langs den norske Kyst indtil Mur- 
mankysten, ved Island, Sydvestgrønland, det nordøstlige Nordame- 
rika, Færøerne, Storbritannien og det nordvestlige Frankrig, og 
desuden skal den lejlighedsvis være taget i Adriaterhayet, hvortil 

den formodentlig er blevet indslæbt med Skibe. Der kendes en 
Del Varieteter af M. senile, saaledes flere smaa, hvoraf nogle 
muligvis vil kunne findes ved vore Kyster, og en meget stor, 
M. senile var. fimbriatum, der lever i det nordlige Stillehav og 
ogsaa i fuldt udvokset Tilstand beholder Amastigophorerne i Acon- 
tierne. 

[6. Underklasse Corallimorphåria. 

Skeletløse, i Reglen enlige Anthozoer med 12 primære Me- 

senterier og en flad Fodskive uden Basilarmuskler. Kropvæggen 

undertiden med et Længdemuskellag. Sphinkter svag, diffus eller 

manglende. Tentaklerne ofte ordnede radiært med 2 eller flere 

Tentakler udspringende fra hvert Radiærkammer, sjældnere ord- 

nede i Kredse, ikke helt retraktile og undertiden af forskelligt 

Udseende hos een og samme Art. Svælgrender manglende eller 

kun svagt udviklede. Mesenterieanordningen ofte uregelmæssig som 

Følge af kønsløs Formering ved Deling. Mesenterialfilamentet uden 

Fimrestriber. Kønsørganerne paa Højde med Filamenterne. Meso- 

gloeaen med flere eller færre Celler og undertiden med Celleøer, der 

kan indeholde holotriche Nældekapsler. Nældekapseltyper: Holotri- 

cher, Atricher, mikrobasiske p- og 6-Mastigophorer og Spirocyster. 

Kun 1 Art i nordiske Have. 
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Fam. Sideractiidae Danielssen. 

Tentaklerne ordnede i tæt staaende Kredse; kun en Tentakel 

udgaaende fra hvert Radiærkammer. Sphinkter manglende. Spiro- 

cyster almindelige. 

Sideråctis Danielssen. 

Fodskiven kun utydeligt differentieret fra Kropvæggen, tilsyne- 

ladende forsynet med ektodermale Muskler. Kropvæggen med Spi- 

rocyster og et Længdemuskellag. 

Tentaklerne kraftige og med visse 

Afvigelser ordnede efter 6-Tallet 1 

tæt staaende Kredse. Tentaklernes 

Spids med et kugleformig opsvulmet 

Nældeorgan 0(Acrosphære), deres 

Skaft med smaa Papiller. 6 Par 

fuldstændige, filamentbærende og 

fertile Mesenterier samt et veks- 

lende Antal svagere, filamentløse 

og sterile Mesenterier. 

Sideractis slaciålis 
Danielssen. (Fig. 72). 

Fodskiven med unduleret Kant 
og svage Radiærmuskler. Kropvæg- 
gen med Længdefurer svarende til 
Mesenterieinsertionerne og smaa Papiller indeholdende talrige Spi- 
rocyster. Indtil 38 Tentakler. Svælgrøret længdefuret. Svælgren- 

derne utydelige. Mesenteriemusklerne meget svage. Kropvæggen og 
Tentaklerne med et grønligt, Mundskiven med et rødligt Anstrøg. 

Tentakelspidserne hvide, Svælgrøret og Filamenterne blegrøde. 

Fig. 72. Sideractis glacialis, 

forstørret. (Efter Carlgren). 

Arten er ikke fundet 1 Farvandene omkring Danmark, men er 
taget ved Sunde 1 Hardangerfjorden og i Trondheimsfjorden paa 
døde Lophelia paa dybt Vand. Den er desuden taget af den nor- 

ske Nordhavsekspedition ikke langt fra Jan Mayen (70? 41' N. 
100 10” W.) i en Temperatur paa — 0,3. Dybde-Udbredelsen er 
ca. 250—480 m.] 

[7. Underklasse Madreporåria. 

(Stjernekoraller). 

Kolonidannende eller sjældnere enlige Anthozoer med 12 pri- 

mære Mesenterier og Kalkskelet, oftest fastvoksede, sjældnere 

10 
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sekundært løsnede fra Underlaget. Bløddelene som hos Actiniaria, 

omend af betydeligt simplere Organisation. Kropvæggen uden Læng- 

demuskler. Sphinkter i Reglen manglende, ellers diffus. Tentak- 

lerne, der udgaar baade fra Endo- og Exocoelerne, ordnede 1 

Kredse, deres Spids ofte mere eller mindre udpræget kugleformigt 

fortykket, og deres Stamme med papilagtige Udvækster hoved- 

sageligt dannede af sammenhobede Spirocyster. Muskulaturen 1 

Tentakler og Mundskive aldrig indlejret i Mesogloeaen. Svælg- 

render oftest manglende, ellers kun antydede ved en noget kraf- 

tigere Fimrehaarbeklædning. Retningsmesenterier til Stede eller 

manglende. Efter 12-Mesenteriestadiet anlægges nye Mesenterier 

parvis 1 Exocoelerne. Mesenteriernes Retraktorer mere eller min- 

dre veludviklede, men altid diffuse. Basilarmuskler manglende. 

Parietalmuskler enten manglende eller blot antydede. Mesenterial- 

filamentet altid uden Fimrestriber. Kønsorganerne paa Højde med 

Filamentet. Celleelementerne som hos Actiniaria. Mesogloeaen i 

Reglen tynd og homogen, somme Tider fortykket og da undertiden 

med Celler. Den skeletdannende Del af Ektodermen, Calicoblast- 

laget, tilsyneladende oftest af syncytial Karakter. Ektodermen iøv- 

rigt samt Endodermen som hos Actiniaria (den Angivelse, at disse 

ogsaa skulde danne et Syncytium, skyldes Undersøgelser af daar- 

ligt konserveret Materiale). Nældekapseltyper: Holotricher, mikro- 

basiske p- og b6-Mastigophorer og Spirocyster. 

— Kalkskelettet er i Modsætning til Organisationen af Bløddelene 

temmeligt kompliceret, og Systematikken er i Hovedsagen bygget 

paa dets Udseende. Fodpladen, der svarer til Actiniariernes Fod- 

skive, afsondrer nedadtil mod Underlaget en flad Kalkplade, Basal- 

pladen, og fra denne rejser sig dels et Murblad, 7Theca, dannet 

ved Kalkafsondring fra Ektodermen i en circulær Indbugtning af 

Fodpladen inden for Kropvæggen, og dels talrige, med Murbladet 

sammenhængende, uparrede, radiære Kalkskillevægge eller Straale- 

blade, Septa, der er dannet ved radiære Indbugtninger af Fod- 

pladen og alternerer med Mesenterierne, men undertiden ikke er 

udviklet i Exocoelerne. Ved Sammensmeltning af Septernes yder- 

ste Dele kan dannes en Pseudotheca, og fra Fodpladen anlægges 

der desuden ofte en mere eller mindre veludviklet Æpitheca paa 

Ydersiden af Kropvæggens nederste Del. Fra Midten af Fodpladen 
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kan der ved Hjælp af en eller flere søjleagtige Indbugtninger, fra 

hvilke der ligeledes afsondres Kalk, dannes en Co/umella, og en 

lignende Dannelse, Pseudocolumella, kan undertiden dannes ved 

Afsnøringer fra Septernes indre, basale Dele. Omkring Columella 

kan der ofte mellem Septerne findes vertikalt stillede, flade Stave, 

Pali; og Septerne kan udenfor Thecaen danne Længderibber, 

Costae, hvilken Betegnelse ogsaa bruges for Længderibber paa 

Epithecaen. Epithecaen kan enten ligge som et tyndt Dække paa 

Thecaen eller være adskilt fra 

denne ved et Mellemrum. Hos 

visse Madreporarier, især fos- 

sile, optræder  tværgaaende 

Skillevægge, Tabulae, der sy- 

nes at markere Afslutningen 

paa hver Vækstperiode; og 

tynde Tværplader,  Dissipi- 

menter, der opstaar i Inter- 

septalrummene og undertiden 

forbinder Septerne med hin- 

anden, kan opfattes som ufuld- 

stændige Tabulae. Mere lodret ; 7 
Fig. 73. Skematisk Tværsnit af en 

Madreporarie med 2 Kredse af 

Mesenterier og Septa. Epithecaen 

(yderst) og Thecaen med Septa samt 

nes  Synapticulae.  Kønsløs  Columellaen (i Midten) punkterede. 
Forplantning ved Deling og 

staaende Bjælker, der kan 

forbinde to ved Siden af hin- 

anden staaende Septa, beteg- 

Knopskydning, førende til Kolonidannelse, spiller en stor Rolle 

hos Madreporarierne. Coenenchymet, der forbinder Koloniens Indi- 

vider indbyrdes, danner et i forskelligt Omfang udviklet, forbin- 

dende Kalkskelet, Coenosteum. 

Madreporarierne lever hovedsageligt i den tropiske Zone, hvor 

de ofte danner Koralrev af meget stor Udstrækning. I de skan- 

dinaviske Farvande er de sjældne, men Koralrev dannede af Slæg- 

ten Lophelia findes dog paa flere Lokaliteter. 

Madreporarierne er Rovdyr, der aldrig synes at tage Plante- 

føde. Tentaklerne spiller en stor Rolle ved Fødens Indfangelse, 

og i visse Tilfælde, især hvor Tentaklerne er mindre, er Fimre- 

10” 
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bevægelser ogsaa af Betydning. De ufordøjelige Rester føres bort 

ved Fimrebevægelser paa Mundskiven og Tentaklerne. Madrepora- 

rierne er for største Delen Natdyr, og Fødeoptagelsen finder der- 

for Sted om Natten. Mange Former, der lever paa lavere Vand, 

især i Troperne, har i Endodermen Zooxantheller, hvis Hovedopgave 

synes at være at fjerne Affaldsprodukter fra Korallens Endoderm. 

Madreporarierne er af forskellige Forfattere og udfra forskel- 

lige Synspunkter blevet delt i to eller flere Ordener. Da der 

imidlertid ikke foreligger nogen virkelig god Inddeling af dem, vil 

det indtil videre være bedst at opdele dem med det samme i 

Familier. 2 Familier findes repræsenteret i Farvandene nær Dan- 

mark. 

Oversigt af Familierne. 

Enlige, ikke kolonidannende Forher SILVER 

1. Turbindlidae (Side 148). 

Grenede, kolonidannende Former... 2. Oculinidae (Side 150). 

1. Fam. Turbinélidae. 

Enlige Koraller med runde eller elliptiske Kalkbægre. Theca 

eller Pseudotheca altid til Stede, men sammensmeltet med Epi- 

thecaen. Columella og Pali til Stede eller manglende. 

Oversigt over Slægterne. 

Kalkbægeret ovalt eller rundt, bredt ved Basis ........... 

1….Carvophyllia (Side 148). 

Kalkbægeret kileformigt, stærkt afsmalnende mod Basis .... 

2. Flabéllum (Side 149). 

1. Caryophyllia Lamarck. 

Kalkbægeret med Theca, Epitheca, Pali og Columella. Pali 

brede, stillede i en enkelt Kreds omkring Columellaen, der er 

dannet af talrige, tynde, bøjede Plader. Den øvre Del af Bægret 

med veludviklede Costae. Septa til Stede saavel i Exo- som i 

Endocoelerne og ligesom Mesenterierne ordnede efter 6-Tallet, 

omend ofte uregelmæssigt. Nældekapseltyper: Holotricher, mikro- 

basiske &- og p-Mastigophorer og Spirocyster. 
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Caryophyllia smithii Stokes. 
(Bægerkora)). 

Kalkbægeret smallest medialt og i Reglen bredere ved den 
basale end den distale Del; dets Omkreds oval eller undertiden 

cirkelrund; Højden i Reglen mindre end Diameteren. Epithecaen 
fintkornet. Costae veludviklede i Bægerets øvre Del, næppe erken- 
delige i den 'nedre Del. Columellaen dannet af 12—20 tynde, 
foldede Plader, lavere end de grovkornede Pali. Septerne anord- 
nede i 5 Kredse, brede, grovkornede paa begge Sider og med 
fremspringende, buede Rande. Indtil ca. 50, i 3 Kredse anordnede 
Tentakler med veludviklede Acrosphærer i Spidsen og Papiller paa 
Stammen. Svælgrøret med talrige Længderibber, svarende til Me- 
senterieinsertionerne. Ingen fuldstændig symmetrisk Anordning af 
Mesenterier og Septer. 2 Par Retningsmesenterier. Talrige Par 
fuldstændige og tilsyneladende i Reglen fertile Mesenterier. Holo- 

tricherne i den stærkt snoede Del af Filamentet dels 96—113 X 
21—24 41, des. 103—120X 114—155 74, 1 den øvrige Del af 
Filamenéet.. dels: 36,5 — 86,57 513 14, dels- 31—62 X 5,6. 14. 

Farven varierende. Kropvæggen i Reglen svagt brun med kasta- 
niebrune Mesenterieinsertioner. Acrosphærerne hvide eller bleg- 
røde, Tentakelstammerne farveløse med brune Vorter. Mundskiven 
med et bredt, brunt Parti omkring Munden. Kalkbægerets Højde 
bliver indtil 2 cm, og den bløde Del af Kroppen er saa udstræk- 

kelig, at den kan blive lige saa høj som Kalkbægeret. Arten er 
tvekønnet, og Udviklingen finder (i England) Sted om Foraaret. 

Arten forplanter sig ikke ad kønsløs Vej, men har en vis 

Regenerationsevne. Undertiden kan man finde 2 sammenhængende 
Individer, det ene noget større end det andet; der er dog i disse 
Tilfælde ikke Tale om, at der har fundet nogen ufuldstændig 

Deling eller Knopskydning Sted, men kun, at det lille Individ i 
Planulastadiet har sat sig fast paa det større. 

Arten vokser paa Sten og Klipper paa Dybder fra 10—128 
m. Den findes paa adskillige Lokaliteter i Skagerak, ved Bohus- 
lån og den norske Kyst (Mandal, Risør, Kragerø og Oslofjorden) 
og forekommer formodentlig ogsaa i den nordligste Del af Katte- 
gat. Dens Udbredelsesomraade omfatter iøvrigt Norges Vestkyst 
(Hardangerfjord, Korsfjord, Hjeltefjord og Alvaerstråmmen) indtil 
Omegnen af Bergen, Storbritanniens Vestkyst, Skotlands Nordkyst 
og Shetlandsøerne. 

2. Flabéllum Lesson. 

Kalkbægeret dybt, kile- eller kegleformet og mere eller min- 

dre sammentrykt. Thecaen helt og holdent dækket af et tyndt 

Epitheca. Ingen Columella og Pali. Costae mere eller mindre 

utydelige. Septerne temmelig talrige. 
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Flabellum mac andréwi' Grav. 

Kalkbægeret meget skørt, konvekst, kileformet og meget dybt, 
i Ungdomsstadiet fæstet til Underlaget med en tynd Stilk ellers 
frit. Dets distale Omkreds rund eller oval, og Randen ved de 
kraftigere Mesenterier trukket ud i mere eller mindre firkantede 
eller trekantede Flige. Septerne tynde, skarpkantede, med smaa- 
kornet Overflade og buet, fri Rand, udelukkende udviklet i Endo- 
coelerne og ordnede i det mindste i 4 Kredse; deres største 
Bredde ca. en Trediedel fra den distale Ende, og de kraftigere 
Septer naaende højere op end de svagere. Kropvæggen ovenfor 
Epithecaen ubetydelig. Indtil ca. 140—150 Tentakler med Acro- 
sphærer og Papiller og ligesom Septerne formodentligt oprindeligt 
ordnede efter 6-Tallet, men senere stillede mere uregelmæssigt. 
Svælgrøret med talrige Længderibber svarende til Mesenterieinser- 
tionerne. Talrige Par fuldstændige Mesenterier, der alle er sterile. 
2 Par Retningsmesenterier. Filamentets Holotricher ca. 66—86 X 
14—18,5 4. Farven orange til skarlagenrød; de indre Tentakler 

noget lysere og Svælgrørets Ribber blodrøde. Diameteren af Bæ- 
geret indtil 4 cm; Højden noget mindre. Arten er snart tve- snart 
særkønnet. 

Arten, der lever paa blød Bund, er hidtil ikke fundet i Far- 
vandene nær Danmark, men forekommer ved den norske Kyst fra 

Sognefjorden til Oxfjord, samt fra Vest for Bergen til Vest for 
Færøerne og ved Shetlandsøerne. Dybde-Udbredelsen er 140— 
600 m. 

2. Fam. OQOculinidae. 

Kolonidannende, grenede Koraller med et mere eller mindre 

veludviklet Coenenchym, en kompakt Theca og ved Koloniens 

Basis et rudimentært Epitheca, i Reglen med Columella, sjældnere 

med Pali. Costae mere eller mindre veludviklede. Septerne vel- 

udviklede. Tabulae og Dissipimenter sparsomt optrædende. Bæger- 

partiet ofte stærkt formindsket som Følge af sekundær Fortykkelse 

af Skelettet. Den øverste Del af Kroppen fri ved Bægerranden. 

Oversigt over Slægterne. 

Intet egentligt Coenenchym. Ingen Retningsmesenterier..... 

| 1. Lophélia (Side 150). 
Et i hvert Fald basalt ret veludviklet Coenenchym. Retnings- 

mesenterier. til. Stede 1. 2 557 2. Amphélia (Side-152). 

1. Lophélia (Lophohélia) Milne Edwards & Haime. 

Træ- eller buskformige Kolonier med undertiden anastomose- 

rende Grene dannet ved mangesidet Knopskydning fra Polypbægeret, 
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hvorfor Forgreningen ikke ligger i et Plan. Kalkbægrene meget 

dybe, svagt finkornede. Ingen Columella og Pali. Ingen KRetnings- 

mesenterier, Ordningen af Mesenterier og Septer følgelig uregel- 

mæssig. Septer udviklet saavel i Endo- som i Exocoelerne. Intet 

egentligt Coenenchym. 

Fig. 74. Øjekoral, Lophelia pertusa, X ca. 1. 

(Efter Jågerskidld). 

Lophelia pertisa (Linné). (Fig. 74). 
[L. prolifera (Pallas)]. 

(Øjekoral). 

Meget grenede, indtil over 1/5, m høje Kolonier dannede ved 
Knopskydning fra Thecaens Ektoderm i forskellig Højde og paa 
forskellige Sider af Bægeret. Bægrene meget dybe og i direkte 
Forbindelse med hinanden, cylindriske, noget udvidede ved Ran- 
den og dækket af meget fine Korn; de større Bægre indtil 1, 
sjældnere 2 cm i Diameter. Costae meget svage, dog tydelige ved 
Bægerranden. Septerne uregelmæssigt ordnede, kornede, tykkest 
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udadtil, afsmalnende indadtil og med uregelmæssig, fri Rand. Indtil 
60 eller flere, temmelig lange, uregelmæssigt stillede Tentakler 
med smaa Acrosphærer og vortet Stamme. Svælgrøret med Læng- 
deribber svarende til Mesenterieinsertionerne. Indtil 30 eller flere, 

uregelmæssigt ordnede, fertile og især hos yngre Polypper for en 
stor Del fuldstændige Mesenteriepar. Holotricherne i Filamentets 
stærkt snoede Del 79—94 X 13—16 4. Kolonien hvid. Polypperne 

i Reglen hvide, ellers orangefarvede. Tentaklerne hvide eller bleg- 
gule med hvide Acrosphærer og Vorter. Polypperne er særkønnede, 
og alle Polypper i samme Koloni synes at være af samme Køn. 

Arten forekommer paa et Par Lokaliteter 1 Skagerak. Ved 
Våderøerne findes saaledes en lille Lopheliabanke, der, omend den 
muligvis er død, i hvert Fald var levende omkring 1915; des- 
uden findes en Banke paa 86 m Dybde i Siglisfjorden Nord for 
Stråmstad og en paa 100 m Dybde Øst for Færder. Døde Lophe- 
liabanker findes ogsaa paa andre Steder i Skagerak, og subfossile 
Banker, der ved Norges Kyst forekommer indtil langt op i Fin- 
marken, findes 1 Skagerak ved Dråbak og Barholmen. Levende 

Lopheliabanker forekommer paa adskillige Steder ved Norges 
Kyster, fra Boknfjord og i det mindste til Vaagsfjord Nord for 

Lofoten, paa Dybder fra 60—480 m. Arten er iøvrigt formodent- 

ligt kosmopolitisk; den gaar i Atlanterhavet ned til Tristan da 

Cunha og er i det Indiske Ocean taget ved Sct. Paul og Ny 
Amsterdam Øerne. Den nederste Grænse for dens Dybde-Udbre- 
delse synes at være omkring 2100 m. 

2. Amphélia (Amphikélia) Milne Edwards & Haime. 

Grenede Kolonier dannede ved en mere eller mindre tydelig, 

alternerende, toradet Knopskydning fra Coenenchymet, der har en 

vigtig Andel 1 Dannelsen af de basale Grene. Columellaen rudi- 

mentær eller manglende. Ingen Pali. Septerne temmelig faa, hel- 

randede og regelmæssigt ordnede, de kraftigste ragende noget ud. 

over Bægerranden. Costae svagt udviklede eller manglende. 

Amphélia oculåta (Linné). (Fig. 75). 

(Den hvide Koral). 

Koloniens Grene uregelmæssige og anastomoserende. Bægrene 
ikke i direkte Forbindelse med hinanden, 0,25—0,4 (0,5) cm brede, 
runde, temmelig korte og paa de kraftigere Grene meget korte 

til næsten indsunkne; paa de yngre Grene anbragt toradet alter- 
nerende. Thecaen med uregelmæssige Længderibber og Furer. 
Columellaen ubetydelig. Septer udviklet saavel i Endo- som i 
Exocoelerne, ordnede i 3 Kredse og undertiden med et Par af 
en 4de Kreds; Septerne i 1ste Kreds noget fortykkede udadtil og 
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noget fremspringende ved Bægerranden. Polypperne kun forbundne 
med hinanden gennem et grenet Kanalsystem udenfor henholdsvis 
Thecaen og det forkalkede. Coenenchym, Coenosteum. Tentaklerne 

som hos Lophelia pertusa. Svælgrørets Længderibber kun antydede. 
6—12 (+1—2) Par Mesenterier. 2 Par Retningsmesenterier. 

Fig. 75. Den hvide Koral Amphelia oculata. 

Alle Mesenterier fertile, 6 Par fuldstændige. Holotricherne i den 
snoede Del af Filamentet ca. 37—46,5 X 11,3—12,7 U. Polypperne 
gullige til orangefarvede, med hvide Tentakler. Skelettet hvidt. 

Årten er endnu ikke truffet 1 Skagerak, men vil, da den lever 
sammen med Lophelia, muligvis kunne findes der. Ved Norges 
Vestkyst forekommer den fra Leirvik, Stord, den indre Del af 
Bømmelfjord, indtil Vaagsfjord. Dens Udbredelsesomraade omfatter 
iøvrigt Nordatlanterhavet og Middelhavet.] 
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Dyregeografisk Oversigt. 

En Del af de i Litteraturen foreliggende Oplys- 

ninger om Anthozoernes Udbredelse i Farvandene om- 

kring Danmark (bl. a. de Tabeller over Actiniariernes 

og Pennatulaceernes Forekomst i Nord- og Østersø- 

omraadet, som findes hos Pax 1936: Anthozoa, Die 

Tierwelt der Nord- und Ostsee, Side 149 og 302) er 

ret ufuldstændige og delvis urigtige, og jeg har derfor 

fundet det rimeligt at afslutte Bearbejdelsen af de dan- 

ske Anthozoer med den nedenstaaende Oversigt, i hvil- 

ken er gjort Rede for de i det foregaaende behandlede 

Arters Forekomst i de danske Farvande og ved den 

norske Kyst indtil Trondheimsfjorden. 

De hos Pax forekommende fejlagtige Oplysninger 

hænger til Dels sammen med en forkert og ikke præ- 

ciseret Afgrænsning af Kattegat. Grænsen mellem dette 

Farvand og Skagerak sættes jo ved Danmark alminde- 

ligvis ved Skagens Odde, og en Linie trukket herfra 

over mod Sverige rammer omtrent Pater Noster Fyr 

(udfor Marstrand), hvor jeg i Overensstemmelse med 
andre Forskere har sat Grænsen for Kattegat ved den 

svenske Side. Dette er ogsaa dyregeografisk en vel- 

motiveret Grænse, idet den dybe Rende, der findes i 

den sydvestlige Del af Skagerak, fortsætter sig omtrent 

til samme Fyr eller noget sydligere. 

I nedenstaaende Oversigt er ved Bælterne forstaaet 

enten baade Store- og Lillebælt eller blot et af dem. 

Der maa iøvrigt gøres opmærksom paa, at de anførte 

Oplysninger om de Arter, der lever i Limfjorden og 
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paa Jydske Rev i Vesterhavet, sikkert er meget ufuld- 

stændige, idet der endnu kun er samlet meget lidt Ma- 

teriale fra disse Omraader. 

S.V. og V. Kysten af Norge S.V. Østersø Jydske Rev Skagerak Kattegat Limfjorden Øresund Bælterne 

Clavulana "archca 403. 35. 

xx Satfcodietvon catenatum . +: 

Alcyonium digitatum ....... 

Anthomastus grandiflorus.... 

Gersemia. rubiformis ;. 24./... 

Cannells glomeratas ss 4. 

Camel” orida 004 di 

Anthothela grandiflora...... 

Paragorcia arborea 7: 2. 

Påramuricea. placomus .….…—.……. 

Trachymuricea kiikenthali .. 

Stenogorgia 'rosea 2204404... 

Primnoa resedaeformis ..... 

Isidella lofotensis 053] 

Kophobelemnon stelliferum . . 

Funiculina quadrangularis ... 

Protoptilum fhomsoni;-… 2. 

BG ØDE DE DE IDG. DK IDE" DE Pavonaria finmarchica …… .'. … 

Båavonariaschristil: Ars 

Sjylatula elegans 2445 2 vi 

Virdularia mirabiks 15557570 

Virgularia tuberculata ...... 

Pennatula phosphorea ...... 

rr HE > RE, e Penhatula "aula Mr 2 

Pennatula-grandis 4. 13 2. 
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Parazoanthus. haddoni 2.5. 

Protanthea simplex ... 

Gonactimia' prolfera 2.201 LA 

Edwardsia tuberculata 5 

Edwardsia longicornis ...... 

Edwardsia danica AM. ERR 

Edwardsia andresi.... 

Edwardsta palbda 165 

Fanesis came AN SEN 

Faces. lovet» ss ANE, 

Paraedwardsia arenaria..... 

Paraedwardsia sarsii....... 

binmadnia er SEINEN 

Halcampoides purpurea..... 

Peathis hai 140? ES 

Halcampa duodecimcirrata... 

Octingon se ANS (2 

Åndwakig bar i KS 

Åndwakia mirabilie 29905, 

Actinig: egline 1308 MG GE 

Anemonia sulcata.........%; 

Bolocera medie 232.03 SE 
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o 
Z. a 
SEE 5 5 
SAS ELEVER 
RE lee | re RT 
BE LE DE Et Fo 
DEER DE bel S rA D 

Tealia felina lofotensis ..... X RV? 

REtnisol ealosa seen X X 

Stop forenes 2. 21239 X STAR de de SEES ARD e 

Horats dia. sg X mn X 

Åens riekard100 ku UX 

Adomsia palle 222000 Je Sd -R 

Amphianthus norvegicus..... X 

Saqartia, troglodytes.50'334. X UN KDE" 

Sagattia elegans 433770 X K-UKX K" 

Kadosactis abyssicola....... X X 

Sagartiogeton viduatus...... X UR 

Sagartiogeton laceratus ..... X EN X 

Sagartiogeton flexibilis ..... r.: 

Sagartiogeton undatus typicus | X X | X KERNE 

Sagartiogeton undatus | | 
anguicomus RMA veg 

Sagartiogeton tubiculus ..... X 

Metridium senile dianthus... | Xx > DL EN RE ME NS ADT RER 

Sideractis 'glaciakis 2. 2 X 

Carvonhvlla smthi 5... X - GERD nå 

Flabellum mc andrewi..... X 

Eopheld eres VSL, X X 

Arp soda DIED X 

|66| |53/|28| |16|8| 4 

£ Kun i den nordligste Del. 

Af Oversigten fremgaar det, at der i Kattegat kun 

forekommer halvt saa mange Arter Anthozoer som i 

Skagerak, og ser vi paa nogle af Grupperne hver for 
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sig, ser vi, at Antallet af Actiniarier i Kattegat er ca. 

2/, af Antallet i Skagerak, og at kun 2 af de 9 Arter 
Pennatulaceer, som forekommer i Skagerak, ogsaa fin- 

des i Kattegat, medens Pax 1936 i sine Tabeller, S. 149 

og 302, angiver 20 Actiniarier fra Skagerak og 18 fra 

Kattegat, samt 7 Pennatulider fra Skagerak og 6 fra 

Kattegat. Mest iøjnefaldende er Forskellen 1 Octokoral- 

faunaen i de to Farvande, idet kun 4 af de 17 Arter Octo- 

koraller, som forekommer i Skagerak, gaar ind i Katte- 

gat, den ene af dem endog kun i den allernordligste Del. 

Anthozofaunaen omkring Danmarks Kyster er sam- 

mensat af forskellige Elementer, om end Arterne hoved- 

sageligt er boreale. 4 af Arterne er mere eller mindre 

udprægede Kosmopolitter, nemlig Halcampoides stu- 

deri, Funiculina quadrangularis, Pennatula phos- 

phorea og Lophelia pertusa. 5 Arter maa vi ind- 

til videre regne for endemiske, nemlig Isozoanthus 

danicus (sml. dog Side 80), Edwardsia longi- 

cornis, Edwardsia pallida, Octineon suecicum 

og Andwakia parva. Et noget større Antal, der og- 

saa forekommer ved Norges Sydvest- og Vestkyster, 

maa betragtes som vestskandinavisk endemiske, hertil 

hører Pachycerianthus multiplicatus (som dog ved 
Norge hidtil kun er kendt fra Trondheimsfjorden), Pro- 

tanthea simplex, Edwardsia tuberculata, Fage- 

sia loveni, Paraedwardsia arenaria, Halcampa 

duodecimcirrata, Kadosactis abyssicola, Sagar- 

tiogeton viduatus, Sagartiogeton undatus f. 

typicus og Stenogorgia rosea. Til disse slutter 

sig endelig nogle for Norge endemiske Arter, som end- 

nu ikke er fundet i Skagerak, men som kunde tænkes 

at forekomme der, nemlig Paraedwardsia sarsii, 

Peachia boekii, Amphianthus norvegicus samt 

Sagartiogeton flexibilis og Sagartiogeton tubi- 
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culus. Nogle Arter, der forekommer i Middelhavet, men 

desuden findes i Farvandene omkring Danmark, er Gon- 

actinia prolifera, Ånemonactis mazelii, Peachia 

hastata (hvis da den mediterrane Art tricapitata 

virkelig er den samme som hastata), Sagartia tro- 

glodytes og Amphelia oculata. Åf disse er dog 

G. prolifera, P. hastatåa. og S,. troglodytes at 

regne for boreale; den første har sit Hovedudbredelses- 

omraade i skandinaviske Farvande og er sjælden ved 

Storbritannien og i Middelhavet, de to andre har der- 

imod deres Udbredelsescentrum ved Storbritannien og 

Frankrigs Kyster. Medens jeg er enig med Pax (1936, 
S. 147) i, at de ovennævnte Arter er boreale, saa er 

jeg det ikke med Hensyn til Anemonactis mazelii, 
som Pax regner til samme Kategori som disse. Ane- 

monactis mazelii er sikkert i Hovedsagen en Middel- 

havsform, som har spredt sig til de danske Farvande 

ved Larver, som formodentlig lever paa Meduser, lige- 

som Forholdet er hos Peachia; de ved Skandinavien 

fundne Eksemplarer er iøvrigt smaa og viser, at Arten 

her naar Grænsen for sin: dyregeografiske Udbredelse, 

Jeg er iøvrigt enig med Pax (1936, S. 146) i, at de 

sydlige Arter er indvandret til Skagerak og Kattegat 

efter den senglaciale Periode; og efter min Mening kan 

en Rekrutering åf sydlige Arter til Skandinavien ogsaa 

finde Sted i Nutiden ved Hjælp af Larver, som, hvis 

de finder gunstige Betingelser for deres Udvikling, kan 

udvikle sig til kønsmodne Former. Et talende Bevis 
for.en saadan Formodning er det Fund Konservator 
Dons har gjort af Anemonia sulcata i Nærheden 
af Bergen. 
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"SET ROTE TET. HENNES FØRES NE SEERNE Se? 142. Saa 4 AE NSG ORKER 12382 
Milne-Edwardsa 42 502765 102 1 VSagartiidåe Ls SK SEER 131 
Named 10: Sa SN ra 36 | Sagartjogeton i SSR ESKE 136 
Nellie SISSE RG 30' 1" Sarcolliciven ; SAS SE MESE 26 
Nibanihene VA SS SS SS Ar 95 "-Selbraxoma 5 mr EDER 33 
BEDER si Lors DERS ERE 113. | 'Sempermidae 0003 5 PER 33 
Ørineostidae 200 SFER  B 113 Siderachidae 334: SØ VER 145 
Oetøcorallia. 300 Nols RER 19:29 Siderachis 130% øser SEER 145 
Orne 25 NAR DES 150 | Steøhogorgia: 4.000 FRE 40 
Pachecérianthus 2... AKS 69 | "Stolortfera 2 po SEE 25 
Piaraedwardsia 2255 NG 104 Stomphie. 2. 5% "2 ARE 125 
Pirate 55 ns VRE 34 | Stylatula. 5 550 ERE 53 
Paradorgiidae 26444 NE 34 | "Sønatachnactisy: "BER 69 
Piramuricea 120 ds ERE 36 Fedlia 42; srt RANE 119 
Parareanthus: 05 ARTE s0 + "Fheharia > 0. 2.7 557 re NERE 115 
Porazoanikidae 225 AP DEDE 78 Trachymuricea 5 ER 38 
Pose 52 Turbmokdae 245005 sæ HEER 148 

Pede esse NELS OK ERERN 108 SETS TE SERENE RE RER ERE 119 

Fenmaivls «FIG SAS RE 58 Virgularia 2.4 FE RØRER 55 
Penh BØN 45 Viroularnidae 4 Go ERROR 51 
Pennatulidse 54 sure rs 58 Zøanthachiniavia 2. 5 JORN 18 

FRED EL NES ES REERET 42 Lothar ge SER 18:34 

LEFAEER: 

abyssicola (Kadosactis)...... 134' . Gtnea (Pagesia).. … ;; Me 103 
åculeata. (Pennatula). 2.75: 60 catenatum (Sarcodictyon) .... 26 

albida (Arachnactis) 4.200 70 hristii: (Pavonaria).… MYR 53 
aridresi (Edwardsia) … 577728) 101 flåadiscus (Virsularia) + ER 57 
anguicomus (Sagartiogeton un- coccinea (Stomphia) 320% 125 

datus var RR 141 coriacea (Tealia felina var.).. 121 

arborea (Paragorgia) ....... 35 crassicornis (Tealia felina var.) 122 
arenaria (Paraedwardsia).... 104 dånica (Edwardsia). IEEE 101 

arttica (Clavilaria) 7, 10 26 danicus (Isozoanthus)....... 79 

bøeku (Peachia) 22 3å 101 dianthus (Metridium senile var.) 143 

Barlesi (Eptzoanthus) 1.460 77 digitata (Hormathia) … 250 1927 
bournei (Synarachnactis) ....… 69 digitatum (Alcyonium)....... 28 
callosa (Actnmostoldhs ns 124 duodecimcirrata (Halcampa).. 112 



Side 

elegans (Saga) ss: 133 
ig Sr 21 Sa”. 

eatina (Actinia) usa El drer 116 
beh Ten SRI ISEN vs] SE, 120 
finmarchica (Pavonaria) ..... 53 

flexibilis (Sagartiogeton)..... 139 
flora (Capnella) 1... 500 31 
gladialis: (Sideractis) 2 SS 145 
alomeråta. (Capnella) 2... 31 
grandiflora (Anthothela)..... 33 
grandiflorus (Anthomastus)... 29 
Grandis (Pennatula) . 60 

haddoni (Parazoanthus) ..... 80 
hastata (Peach) ; 0007 0 109 
incrustatus (Epizoanthus) .... 76 

kuikenthali (Trachymuricea)... 39 

laceratus (Sagartiogeton) .... 138 
låevis. (Limnacimial SS KE 106 

løoyvdn (Cerianfhus). 2. 2. 67 
lofotensis: (Isidelld) 1. 12. 44 

< (Tealia felina var.). 121 
longicornis (Edwardsia) ..... 99 

loven: (Faces 220 SAD DAL sv 103 
mac andrewi (Flabellum).... 150 
mazelii (Anemonactis)....... 111 

miniata (Sagartia elegans var.) 134 
mirabilis (Andwakia) ....... 115 

x OVredara) 5: 57. 
multiplicatus (Pachycerianthus) 69 
norvegicus (Amphianthus).... 130 

ag (Botrucnidifer) ... 72 

sg (Epizoanthus) .... 78 

LIE. Dan 

Blomkaalskoraller . 22252.. 30 
fk TEE Fre 1 HESS SERENE FRRDR 149 
BDødamdehaand 1 3 28 
Hornkoraller 15 AN Ars 32 

hurt Kkorakn sene RD SE 152 

ottearmede Koraller........ 22 

Stjernekoraller 1123 SIS 145 

Side 

oculata (Amphelia) sb 2325, 152 
palbata (Adamsia) 2 224: 130 
pallida (Edwardsia) …. 1,254. 102 
parva  (Andwakia) 51.00 114 
batula: (Plychodactis). 7: 7. 62 

periusa (Lophelia) 2... 151 
phosphorea (Pennatula) ..... 59 
placomus (Paramuricea)..... 36 
prolilers. (Gonactinia) 22.227. 95 
proltfers=. (Lophelia). 4... 151 
purpurea (Halcampoides) .... 107 
quadrangularis (Funiculina) .. 49 

resedaeformis (Primnoa)..... 43 
richardi (Actinauge) ........ 129 

rosea' (Stenogersia) 41 

rubiformis (Gersemia)....... 30 
sarsi (Paråedwardsia). …:….: 105 
senile (Metridium) ...:...…. 143 
simplex: (Protanthea). 94 

smithii (Caryophyllia) ....... 149 
stelliferum (Kophobelemnon) . 47 

suecicim (Octimeon)….. 2.,.7. 113 

sulcata (Anemonia)... 118 
thomsoni (Protoptilum)...... 51 
troglodytes (Sagartia)....... " 132 

tuberculata (Edwardsia) ..... 99 
5 (Tealia felina var.) 121 
Æ (Virgularia) ..... 57 

tubicolus (Sagartiogeton) .... 141 
tuediae' (Bolocera) 2. 118 
undatus (Sagartiogeton) . 140, 141 
viduatus (Sagartiogeton)..... 197 

ske Navne. 

Søanemoner 22333 00 81 
Søanemone, almindelig...... 143 
SEE 5 ES Sen BELEK URE 45 

»- almindelige røde. ...…. 59 
ENES rn NES] 57 
SEE DS SA RO EIN va sg DL ÆV NAR 35 



Efterskrift. 

For en Del Opgivelser om Findesteder maa jeg 

takke Professor LÅ. Jågerskibld, Dr. P. L. Kramp og 

Professor Hj. Broch, og jeg maa ligeledes rette en Tak 

til Professor S. Bock og Dr. Nybelin, der har stillet 

nogle Fotografier af Octokoraller og Madreporarier til 

min Raadighed. Endelig vil jeg takke Mag. Jensenius 

Madsen, der har oversat mit Arbejde fra Svensk til 

Dansk, for hans værdifulde Hjælp ved Redigeringen, 

særlig af Octokorallerne. 
0. Carløren 
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